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The aim of this thesis has been to attempt to explore whether Information Technology (IT)
creates possibilities for developing nations to develop further with sustained economic
growth.  Or, if IT is currently widening the gap between the developing and developed
nations.  In addition, the issue of whether globalisation and IT can contribute to an increased
justice in the world has been addressed.

Andrew Linklater’s theory, “Triple Transformation of Political Community”, has been used,
and its aim is to secure a greater respect for cultural differences with stronger commitments to
the reduction of material inequalities and significant advances in universality.  It may be
possible for IT to contribute to advances in universality and perhaps be able to secure a
greater respect for cultural differences.  This may be because IT, and especially the Internet,
are mediums where dialogue and communication exist at their central core.  Dialogue and
consent are prerequisites for humankind to achieve a more harmonic and fairer Post-
Westphalia era.  However, one major obstacle to the Post-Westphalia era is the lack of access
to IT for a majority of the world’s inhabitants.  In addition, the content of Internet WebPages
and its language is predominantly Western, in particular American and the American English,
respectively.

People in developing nations have much more acute needs than gaining access to IT.  For the
poorest of the world, who make up 57 per cent of the world’s population, it appears that IT is
not helping, as these people still lack access to the basic necessaries of clean water, food and
health care.  However, without access to IT, developing nations run the risk of retarding their
further development.

The installation of IT in developing countries is a serious undertaking as the costs for such
countries as a percentage of their GDP would be high.  The benefits have to be weighed up
against the costs.  There are those who are of the opinion that it is up to developing nations to
solve their own problems, and that globalisation is only a modern version of colonisation.  On
the other hand, it can be argued that globalisation leads to more openness, with freer
movement of people, ideas and resources.  It is this that the poor in the world need;
participation in the world economy, rather than being on its periphery.

IT is only a technology and that that technology alone is unlikely to lead towards a fairer
world.  It is those people who are using the technology who have to work towards an
increased justice in the world.  IT will not automatically solve the justice issue however, but it
is a good tool for communication amongst peoples.  Though this is no guarantee that this will
happen, positions can be further locked, and the gulf between those nations who have access
to IT and those that lack access to it, will increase.  This could lead to the “haves” and “have-
nots” in the knowledge world.  New forms of what Linklater classifies as “wrongful
exclusion” can thus arise.  IT can bring together those who have access to the technology, and
further separate them from those who do not have access.  IT can contribute to the dialogue
but it can also create new boundaries.

So far IT has generated enormous profits for whole countries as well as for individuals.  The
concern is that it is a negligible number of the world's population who have gained from these
profits.  When it comes to the “triple transformation”, IT has not achieved a reduction in
material inequalities.
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The material inequalities in the world still persist despite IT.  However, IT gives hope when it
comes to the other two requirements: securing the respect of cultural differences between
human beings; and to increase universalism.
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Under de senaste åren har globaliseringen och informationstekniken fått allt ökat utrymme i
den pågående debatten. Globalisering och framför allt IT tycks ha delat upp akademiker och
övriga debattörer i två grupperingar. De som argumenterar för globalisering och IT samt
påvisar dess positiva effekter och de som argumenterar mot, vilka uppehåller sig vid
globaliseringens och informationsteknikens negativa effekter.

Globaliseringsförespråkare hävdar att världen befinner sig i en brytningstid, en tid då ett nytt
samhälle och en ny politisk ordning håller på att växa fram. I centrum för detta nya samhälle
och politiska ordning står globaliseringen och informationstekniken. De anser att dagens
internationella fria kommunikationsflöde skapar nya möjligheter för världens länder och
individer. Informationstekniken uppfattas som vår tids "teknoekonomiska paradigm" det vill
säga kring den axel vilken den tekniska och ekonomiska utvecklingen rör sig. Många av de
sociala och politiska förändringar som äger rum tolkas som en anpassning till de tekniska
förändringar som informationsteknikens genombrott inneburit1. Det har utkristalliserats en
nyliberal inställning där globalisering ses som ett tecken på marknadsekonomins triumf.
Globaliseringen antas sprida den politiska demokratin genom att marknadsekonomin frigörs
alltmer från statlig övervakning. I Sverige finns exempelvis Mauricio Rojas, liberal och
docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet som hävdar att mänskligheten i dag lever i
ett "globalt utvecklingsgenombrott2" och att "de nationella, demokratiska systemen tappar
greppet både över den del av den politiska klassen som transnationaliseras och över sina
alltmer rörliga, frigjorda och kosmopolitiska medborgare3." Rojas målar upp en ljus bild av
vad globaliseringen och med den informationstekniken har åstadkommit i världen. Han
uppmärksammar dock att debatten också har färgats av en mer kritisk inställning till
globalisering, som Rojas väljer att kalla "domedagsprofia".

En av de mest utmärkande kritikerna av globalisering är Zygmunt Bauman. Bauman ser
globaliseringen som något mycket negativt. Enligt honom är globaliseringens konsekvenser
segregering och utstötning av fattiga, svaga och illa utbildade. Elitkulturen gynnas och elitens
toppenheter blir också på sitt isolerade - "hybridization of top culture." Att vara provinsiell,
anknuten till lokalsamhället blir ett tecken på utslagning. De fattiga är bundna till sina orter
och saknar alla möjligheter till både geografisk, social och tankemässig rörlighet4.

En av de mest centrala aspekterna när det kommer till globalisering är den moderna
informationstekniken, och med hjälp av IT skall många av dagens problem och orättvisor
lösas anser globaliseringsförespråkare. I en rapport utgiven av svenska Sida går det attt läsa:

                                                          
1  Lundgren, Kurt och Wirberg, Sofia. ����������	
. Stockholm, 1997, s. 6.
2 Rojas, Mauricio. ���	��������	�	�����.  Stockholm, 2000, s. 11.
3 Rojas, Mauricio. �	
����
����
	��������	
�����������	�������������������	�. Stockholm, 2000, s. 16.
4 Allardt, Erik. �������	��
�	
���	�������
������������������	� i "Globaliseringen och demokratin", SOU
1999:56,  Stockholm, 1999, s. 22.
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"A new economy is emerging, in which knowledge and information are becoming the most
important factors of production. The rapid expansion of ICT (information and communication
technologies) is bringing about major changes in markets as well as global trading patterns. The
transition from industrial to the information age offers significant opportunities for growth and
prosperity for countries all over the world5."

Från citatet framgår den positiva tilltro Sida och många andra har till vad globalisering och
informationsteknik kan åstadkomma. En snabb överblick beträffande debatten om
informationsteknikens förmåga att skapa välstånd åt världens länder är att den lider viss brist
på kritiska reflektioner. Kritik har framkommit, exempelvis skriver den amerikanske
historikern Theodore Roszak följande:

"These often repeated catchphrases and clichés are the mumbo jumbo of a widespread public cult.
Like all cults, this one also has the intention of enlisting mindless allegiances and acquiescence.
People who have no clear idea what they mean by information or why they should want so much
of it are nonetheless prepared to believe that we live in an Information Age, which makes every
computer around us what the relics of the True Cross were in the Age of faith: emblems of
salvation6."

Enligt Roszak har många människor en sådan tilltro till informationsteknik att IT går att likna
med någonting som skall frälsa mänskligheten från allt ont. Ett sådant uttalande är kanske att
gå lite väl långt när det kommer till att kritisera IT, men det leder fram till denna uppsats
kärna. För det är uppenbart att olika personer har olika uppfattningar om vad som hänt och
vad som kommer hända med världen i och med globaliseringen och informationstekniken.
Rojas tankegångar bygger på ett ideal medan Bauman på ett helt annat. Mitt i denna
polariserade debatt existerar det en lång rad människor som inte har tillgång till
informationsteknik eller har fått tagit del av globaliseringens effekter något nämnvärt, framför
allt länder i tredje världen. Frågan som uppkommer är om globalisering och
informationsteknik kan skapa möjligheter för tredje världens länder att utvecklas eller om
globalisering och IT i stället skapar nya problem samt riskerar att vidmakthålla klyftan mellan
i- och u-länder.

���� ��:28�3;<�:�=98>2?771619��

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida informationsteknik kan skapa möjligheter för
tredje världen att utvecklas eller om IT i stället riskerar att vidmakthålla klyftan mellan
industriländer och utvecklingsländer.

Frågeställningar som kommer upp i samband med detta syfte är:

• Kan globalisering och IT bidraga till en ny politisk ordning som grundas på dialog och
samtycke i stället för våld och makt?

• Kan globalisering och IT bidraga till en mer rättvis värld?

                                                          
5 Ekenberg, Love och Asker, Lars. ����
�� 	�����	�	����	
������	�����
! Sida, Stockholm, 1999, s. 3.
6 Lundgren, Kurt och Wirberg, Sofia. ����������	
  Stockholm, 1997, s. 8.
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Teoretisk utgångspunkt för detta arbete är dagens pågående globalisering. I stället för att gå in
på enskilda skolors definition av globalisering har jag valt att göra en generell redogörelse av
begreppet, detta huvudsakligen utifrån boken: ��	��������"����
����#�����$�������!

För att konkretisera min uppsats har jag valt ytterligare två teorier, hämtade från Andrew
Linklater och Hedley Bull. Jag har funnit Andrew Linklaters bok���	����
��������
���
���������������
��%�och hans�teori om ��	������	����
��������
�������������������
��% samt
föreställningen om en global samtalsgemenskap vara en givande utgångspunkt för mitt arbete.

Problematiken kring begreppet rättvisa har jag valt att diskutera utifrån Hedley Bulls artikel
��	�&�
�	������'����	��
��
�	�
����
���(	�����
�publicerad i '����	��
��
�	�
����
��
(	�����
, 1984.

När jag sedan sökt vidare information har jag i största möjliga mån låtit teorin styra empirin.
Utifrån framför allt Linklaters teoretiska ansats formulerade jag uppsatsens syfte samt sökte
material som var relevant. Jag tog bland annat kontakt med Sida och diskuterade uppsatsens
syfte och frågeställningar med Sidas IT-ansvarig, Bengt Orberger. Han rekommenderade mig
att deltaga på föredraget: �	��
����
���������	�	����	
�����������
�������
������
��	� 		

�	���	��
��
����
��som hölls på Sidas huvudkontor i maj månad år 2000. Föreläsare var
bland annat Europaparlamentarikern Anders Wijkman samt Linda Schieber från FN. Från
detta seminarium fick jag med mig värdefull kunskap och information som blev avgörande för
mitt vidare arbete. Jag var också i kontakt med Lars Hult som arbetar på Forum Syd. Forum
Syd är en samarbetsorganisation inom folkrörelsbistånd till länder i Syd och Öst. Lars Hult
var mycket tillmötesgående och rekommenderade mig en mängd litteratur i
ämneskombinationen bistånd, tredje världen och IT. ������

Den information jag sedan använt mig av kommer från vitt sprida källor. I centrum står fakta
hämtad från böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar samt material från Sida. Eftersom arbetet
till stor del kretsar kring informationsteknik och framför allt Internet har denna källa varit av
central betydelse när det kommer till vidare informationssökning. Det är på Internet det går att
finna de senaste rapporterna publicerade av exempelvis FN och Världsbanken som tar upp
problematiken kring IT och tredje världen. Ur forskningsperspektiv är Internet inte den
säkraste källa att hämta information ifrån, något som jag är väl medveten om. Ett av
problemen är att hemsidor och den fakta som går att finna där kan finnas en dag, men vara
borttagna nästa. Sålunda kan det bli svårt för andra människor att kontrollera fakta, att skriva
en uppsats som i huvudsak kretsar kring informationsteknik och inte använda sig av Internet
vore dock ett fatalt misstag. Internet är själva kärnan av den moderna informationstekniken
och att jag använder den fakta som finns där är grunden för hela uppsatsen. Uppsatsens syfte
och frågeställningar bygger på informationstekniken och framför allt Internet, sålunda har
mycket fakta hämtats från detta medium.

                                                          
7 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997. De kapitel jag mest
kommer använda mig av är introduktionskapitlet skrivet av Baylis, John och Smith, Steve samt första kapitlet:
��	��������"����
���� ������������, författat av Scholte, Jan Aart.
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De tre rapporter som jag använt mig mest av och som är hämtade från Internet är: �
�	�
	���
�
��������
��������
��
����������	��
�)������skriven av: L. Männistö, T. Kelly och
B.Petrazzini, International Communication Union, ��	��
�	�
	���
��$��	��%*�(	����	�����
�	����%�	+�skriven av: D. Pruett och J. Deane, Panos, samt ,
��	�������	����������
�	�	�����
������
��	�	����	
��skriven av J. Ernberg, International Communication Union.
I händelse av någons intresse har jag skrivit ut och sparat dessa tre rapporter.

��"�  823437396

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie där teorin står i centrum och har varit vägledande
vad gällande valet av litteratur. Arbetet är av essäkaraktär vilket är ett medvetet val från min
sida. Anledning till att jag valde essästilen är tvådelad. För det första fann jag denna stil vara
passade med tanke på uppsatsens ämne eftersom det inte går att ge ett konkret ja eller nej på
mitt syfte och mina frågeställningar. Återigen är detta med öppna frågeställningar och syfte
ett medvetet val från min sida. Jag har för avsikt i uppsatsen att föra en diskussion, ett
resonemang utifrån mina två valda teoretiker, detta med tanke på att den teori jag valt inte kan
förkastas eller beläggas, framför allt Linklaters teoretiska ansats är svår att bevisa eller
förkasta. Något som leder oss över till den andra anledningen till att just essästilen är väl
lämpad för denna uppsats. Jag har nämligen valt att följa i den så kallade engelska skolans
fotspår, vars centralpersoner var Martin Wight och Hedley Bull8!

Enligt den engelska skolan var de centrala frågorna inom internationella relationer inte
tillgängliga för empirisk verifikation, det vill säga det går inte att påvisa med hjälp av
empirisk fakta vad som är rätt eller fel, vilket leder Bull och övriga anhängare av den engelska
skolan till ett mycket essäistiskt sätt att skriva. I detta arbete har jag sålunda för avsikt att
gestalta denna ansats med hjälp av den essäistiska skrivtekniken.

Den engelska skolan hade viss attraktion till rationalism, eftersom rationalismen försåg ett av
de mer tilltalande svaren på den mest centrala frågan när det kommer till internationell teori,
nämligen: #�������
�	�
����
������	�%+!�Skolan hade också som ambition att gå bortom
traditionell historia och i stället skapa en ny teoretisk domän, men samtidigt behålla ett
empiriskt perspektiv och metod9. Den teoretiska utmaningen bestod i att skapa ett
internationellt samhälle som inte bara var ett abstrakt begrepp utan vilket också fungerade
som en empirisk verklighet. Tanken var att åstadkomma: "the handiwork of real people
engaged in ongoing activities that we identify with the subject of international relations10."
Detta ledde till att Martin Wight i sitt verk �
�	�
����
�����	��%����	����		���������

åstadkom en komparativ historisk studie av kulturer, religioner, ideologier, politiska
filosofier, lagar, sedvanor och så vidare. Bokens utformning går att likna med en
internationell antropologi. Hedley Bull bygger vidare på Wights tankeskola, men han betonar
begreppet ordning (order). Bull skriver att ordning härleds från: "a sense of common interests
in the elementary goals of social life11." Förutom att det går att finna ordning inom det sociala
livet (social order) existerar det även internationell ordning (international order) och
världsordning (world order)12.

                                                          
8 Dunne, Tim. �
�	
��
���
�	�
����
�������	�%*�)������%������	�	
����������. London, 1998, s. 5ff.
9 Halliday, Fred. (	���
��
���
�	�
����
����	�����
. London, 1994, s. 25.
10 Jackson, Robert. ��	�$�����������	��%�����
�	�
����
�������	�% i "International relations theory today" red
Smith och Booth, Cambridge, 1995, s. 113.
11 Ibid.
12 Ibid, s. 113ff.
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Den engelska skolan ansåg vidare att teorier aldrig kan vara värdeneutrala. Detta gick emot
amerikanska neorealister såsom exempelvis Kenneth Waltz, och några år innan Waltz
publicerade sin bok ��	��%�����
�	�
����
���$�������vari han försöker bygga upp en genuin
vetenskaplig teori av världspolitiken, argumenterar Bull att: "in my view no strictly scientific
theory can come to grips with the central issues of the subject13."

År 1966 höll Bull ett föredrag med titeln:��
�	�
����
�����	��%����	�&�	�������&������
)���������föredraget, som fick mycken uppmärksamhet, kan betraktas som den engelska
skolans svar på den mer vetenskapliga utveckling som skett vad gällande studiet av
internationella relationer, framför allt i USA med neorealister såsom Waltz. I föredraget
argumenterar Bull för två olika inriktningar vad gällande teorin av internationella relationer.
Den första benämner han den klassiska inriktningen, och häri ingår den engelska skolans
frontalfigurer; M Wight, C Manning, F Northedge samt Bull själv. Bull hävdar att fram till
1960-talet har i princip alla försök till att teoritisera internationella relationer varit förankrade
i denna skola. Med benämnandet den klassiska skolan har Bull inte i åtanke studiet av
klassiska texter över internationella relationer skrivna av exempelvis Hobbes, Kant och
Grotius. Visserligen är sådana texter exempel på den klassiska skolan och gör denna metod
särdeles viktig och fruktbar, men vad Bull menar med den klassiska inriktningen är mycket
större och vidare än så. Han skriver:

"the approach to theorizing that dervies from philosophy, history, and law, and that is
characterized above all by explicit reliance upon the exercise of judgment and by the assumptions
that if we confine ourselves to strict standards of verificatation and proof there is very little of
significance that can be said about international relations, that general propositions about this
subject must therefore derive from a scientifically imperfect process of perception or intuition, and
that these general propositions cannot be accorded anything more than the tentative and
inconslusive status appropriate to their doubtful origin14." �   ����

Kärnan i den klassiska inriktningen är sålunda att om forskare enbart förlitar sig på
verifikation och bevis har de lite att hämta när det kommer till studiet av internationella
relationer.

Den andra inriktningen benämner Bull den vetenskapliga (the scientific one). En inriktning
som han kritiserar relativt ingående. Han anser bland annat att den vetenskapliga skolan
bygger alltför mycket på logiska och matematiska bevis:

"They aspire to a theory of international relations whose propositions are based either upon logical
or mathematical proof, or upon strict, empirical procedures of verification. Some of them dismiss
the classical theories of international relations as worthless, and clearly conceive themselves to be
the founders of a wholly new science15."

Bull konstaterar att inom den brittiska akademiska världen har den vetenskapliga inriktningen
i princip inte haft något inflytande överhuvudtaget, medan hans amerikanska kollegor har
anslutet sig till denna skola, exempelvis skriver Kenneth Waltz och Stanley Hoffmann i den
vetenskapliga andan enligt Bull16.

                                                          
13 Dunne, Tim. �
�	
��
���
�	�
����
�������	�%*�)������%������	�	
����������. London, 1998, s.17.
14 Bull, Hedley. �
�	�
����
�����	��%!���	�&�	�������&�������)������� i "Contending approaches to
international politics", red: Knorr, Klaus och Rosenau, James, 1969, s. 20.
15 Ibid, s. 21.
16 Ibid, s. 23ff.
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Under 1990-talet bröt den engelska skolan sin vana med att enbart identifiera inriktningen
med teoretiker hämtade från -�
��
�����������.��
����. I dag kommer den engelska skolan
mest brinnande anhängare från Nordamerika, framför allt Kanada, Norge, Tyskland, Italien
och Australien. I Storbritannien har inriktningen fått starkt stöd av Andrew Linklater, dock
Linklater bidrar med en kritisk självmedvetenhet av skolans begränsningar17.

I denna uppsats har jag valt att arbeta utifrån Bull, men framför allt Linklaters teoretiska
ansats. I sin teori fokuserar Linklater mycket på dialog och samtycke, han skriver: "The
openness to dialogue with all human beings as equals is nevertheless one of the most
advanced moral themes in modern ethical and political discourse in the West and
elsewhere18." Linklaters huvudsyfte med sin teori är att på nytt bekräfta den kosmopolitiska
kritiken av självständiga statssystem (states-system)19. Det föll sig därför naturligt att använda
mig av nyckelord såsom dialog och samtycke, frivillighet, frihet och tolerans i mitt arbete.
Den främsta anledningen sedan till att jag valde att fokusera på enbart två teoretiker är att jag
har som ambition att åstadkomma en någorlunda stringent och koncist uppsats. Jag har satt
upp ett enkelt syfte med öppna frågeställningar som jag bearbetar under arbetets gång med
hjälp av den essäistiska stilen i Linklaters, Bulls och den engelska skolans anda.

                                                          
17 Dunne, Tim. �
�	
��
���
�	�
����
�������	�%*�)������%������	�	
����������. London, 1998, s 13.
18 Linklater, Andrew. ��	����
��������
�������������������
��%. Cambridge, 1998, s 89f.
19 Ibid, s 2.



11

�� �83�826>5���29=19>@�1528�

���� �73A�76>8�619

Globalisering är ett oerhört vitt begrepp och väldigt svårt att koncist sammanfatta. Olika
skolor såsom realismen, liberalismen och så vidare har alla sin definition av globalisering. Det
är dock inte min avsikt att gå in på enskilda skolors definition av globalisering utan jag ämnar
göra en allmängiltig redogörelse av begreppet, detta huvudsakligen utifrån boken: ��	
�������"����
����#�����$��������!� Redaktörerna för boken, Baylis och Smith, använder sig av
följande definition:

 "By globalization we simply mean the process of increasing interconnectedness between societies
such that events in one part of the world more and more have effects on peoples and societies far
away21."

Med andra ord; samhällen i en del av världen påverkas i allt större utsträckning av händelser i
andra samhällen. Dessa händelser kan delas upp i tre delar; politiskt, ekonomiskt och socialt.
Inom alla tre områden verkar världen krympa och människor är i allt högre utsträckning
medvetna om detta. Baylis och Smith poängterar att dagens värld har förändrats och att
förändringarna är inte enbart kvantitativa utan också kvalitativa. De anser att ett nytt politiskt
världssystem har uppkommit som resultat av dagens globalisering. Det mest utmärkande i
detta nya politiska system är informationsteknik och den omedelbara kommunikationen
människor emellan22. Enligt Baylis och Smith går det i dag att argumentera att globalisering
och IT verkligen bidrar till en ny politisk ordning. En ordning där dialog och samtal står i
centrum och verktyget som skall få det hela att fungera i praktiken är modern
informationsteknik.

Globalisering är dock inte ett nytt fenomen i världshistorien. Vissa anser att globalisering
enbart är ett nytt namn på en företeelse som funnits under en längre tid.
Globaliseringsbegreppet har exempelvis flera likheter med teorin om modernisering som
lanserades på 1970-talet. Under 1970-talet kom också teorier om ekonomiskt beroende mellan
multinationella aktörer/företag samt tankar om ett internationellt samhälle och världssamhälle.
På 1960-talet talades det mycket om världen som en global by (global village)23. Under 1980-
talet blev globalisering ett mycket omtalat begrepp. Inte bara i den akademiska världen utan
också bland journalister, politiker med flera. Det talades bland annat om en global marknad,
globala kommunikationer, global ekonomi, globala miljöförändringar och globala
könsrelationer24.

                                                          
20 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997. De kapitel jag mest
kommer använda mig av är introduktionskapitlet skrivet av Baylis, John och Smith, Steve samt första kapitlet:
��	��������"����
���� ������������, författat av Scholte, Jan Aart.
21 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997, s. 7.
22 Ibid, s. 7.
23 Ibid, s. 7ff. De herrar som var förgrundsgestalter för ovan nämnda teorier är: Modelski 1972 och Morse 1976
Keohane/Nye 1971, Bull 1977, Burton 1972 samt McLuhan 1964.
24 Scholte, Jan Aart. ��	��������"����
����#�����$�������i "�The Globalization of World Politics" red Baylis,
John och Smith, Steve. Oxford 1997, s. 14.
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Argument för att en globalisering pågår är bland annat att takten av ekonomisk förändring är i
dag så pass hög att den skapar en ny världspolitik. Stater är inte längre stängda enheter och de
kan inte längre kontrollera sin ekonomi. Världsekonomin är mer sårbar och beroende än
någonsin, med handel som expanderar varje dag.

Dagens moderna kommunikationsmöjligheter har på ett fundamentalt sätt förändrat en del av
världens befolknings vanor. Tekniken har medfört att i dag kan händelser på en plats
omedelbart observeras på andra sidan av jorden. Detta gör att tid och rumsbegreppet håller på
att förändras. Geografi och kronologisk tid undermineras av den höga hastigheten modern
kommunikation och media har. Globaliseringsförespråkare hävdar att dagens värld börjar bli
alltmer homogen och att en global kultur har utvecklats, en kosmopolitisk kultur. Uttrycket att
tänka globalt men agera lokalt blir allt mer spritt. En riskkultur har utvecklats i takt med
global miljöförstöring och sjukdomar (exempelvis AIDS). Globala sociala och politiska
rörelser har utvecklats i snabb takt, exempelvis internationella NGO:s (Non Governmental
Organisations) såsom Amnesty och Greenpeace.

Denna utveckling kan ses som argument för att en globalisering pågår samt att man kan se
globalisering som en stark drivkraft bakom den nya politiska ordningen som håller på att växa
fram. En ordning som framför allt grundas på kommunikation människor emellan samt ett
globalt tänkande. Globalisering är en progressiv kraft som förbättrar livet och tillvaron för alla
människor på jorden25. Världen betraktas som en global shopping galleria där alla världens
idéer och produkter är tillgängliga för alla samtidigt. Alla jordens individer skall bli delaktiga
i denna öppna, globala värld och det hela skall byggas på frivillighet och frihet. Just friheten
och att allt skall flöda fritt är något som globaliseringsförespråkare poängterar26.

Globaliseringskritiker hävdar i stället att globalisering är lite av en myt, att dagens värld inte
är så globaliserad som man skulle kunna tro. Det finns tecken som tyder på att denna globala
shopping galleria i dag tyvärr är stängd för en majoritet av jordens befolkning, däremot de
som har tillgång har ökat sitt välstånd något markant. Globaliseringskritiker påstår att i
praktiken är globalisering och informationsteknik den senaste fasen av kapitalism från väst.
Denna påstådda globalisering snarare ökar klyftorna mellan i-länder och u-länder i stället för
att minska dem27. Denna linje förespråkar exempelvis de båda professorerna Paul Hirst och
Grahame Thompson i boken /%�	
�����	
���������	��
���
 som kom ut år 1996 i
Storbritannien och vållade stor debatt. De hävdar att en effekt av globaliseringen är att det
verkar som om nationella regeringar är maktlösa när det kommer till globala trender. Detta
leder till en förlamande effekt vad gällande regeringars försök att kontrollera och reglera
globala ekonomiska trender/makter. Hirst och Thompson argumenterar att teorin om
globalisering saknar historiskt djup. Efter att ha studerat den samtida världsekonomin kommer
författarna fram till att dagens globalisering är en myt, ett lands ekonomi behöver inte lyda
den globala marknaden. De sammanfattar sin kritik i fem punkter.

I den första punkten hävdar de att dagens internationella ekonomi inte är unik i historien. Den
utgör i stället ett stadium i den internationella ekonomins utveckling sedan en ekonomi
baserad på modern industriell teknik började ta form från och med 1860-talet.

                                                          
25 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997, s. 9.
26 Scholte, Jan Aart. ��	��������"����
����#�����$�������i "�The Globalization of World Politics" red Baylis,
John och Smith, Steve. Oxford 1997, s. 15.
27 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997, s. 9ff.
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I vissa avseenden är dagens världsekonomi mindre öppen och integrerad än den var under en
period från år1870 till 1914. Som andra punkt konstaterar de att verkliga transnationella
företag (TNF) tycks vara sällsynta. De flesta företag är i stället nationella företag som utför
handel internationellt. Vidare tycks tendensen vara att antalet verkligt internationella företag
inte ökar. I tredje punkten noterar de att kapitalets rörlighet innebär inte att det sker någon
massiv överflyttning av investeringar och sysselsättningstillfällen från i-länderna till u-
länderna. Tvärtom går de allra flesta direkta investeringar i utlandet till de avancerade
industriländerna, och frånsett en liten klick nyligen industrialiserade länder är tredje världen
allt jämt av marginell betydelse när det kommer till både investeringar och handelsutbyte. Om
så är fallet motsäger detta tanken att globalisering och informationsteknik skulle motverka
klyftan mellan i-länder och u-länder. Trots globalisering och modern informationsteknik är
världen inte speciellt global, de stora investeringarna sker exempelvis fortfarande mellan
redan industrialiserade länder. Som fjärde punkt hävdar just Hirst  och Thompson att
världsekonomin är långt ifrån global i egentlig mening. Handel, investeringar och
finanstransaktioner koncentreras snarare till triaden Europa, Japan och Nordamerika och
denna dominans tycks bestå även i fortsättningen. I sista punkten argumenterar de att dessa
ekonomiska stormakter - G3-gruppen - har således möjlighet, särskilt om de samordnar sig
politiskt, att utöva kraftfulla politiska påtryckningar på de finansiella marknaderna och i
övriga ekonomiska sammanhang28.

Notera att Hirst och Thompson studerar enbart de ekonomiska följderna av globalisering. Vad
som står i centrum för detta arbete är i stället den moderna informationstekniken. Enligt
många globaliseringsförespråkare är också IT den mest centrala aspekten av dagens
globalisering. Det är med IT som verktyg en ny politisk ordning skall komma till stånd. En
politisk ordning baserad på dialog och samtycke.

���� �<8�2�6@78�2��1>:3���2631�3:�@37626;�7�;3���162�

I boken ��	��������"����
����#�����$�������hävdar J-A Scholte tillsammans med flera andra
akademiker att dagens globalisering har på ett fundamentalt vis utmanat det rådande
Westfaliska statssystemet och dess centrala princip av självständiga stater29. Globalisering
knyter an till förändringar i världsordningen, en ny politisk ordning håller på att växa fram,
där hörnstenarna är frivillighet, tolerans och frihet. Detta leder in på vikten av att se
komplexiteten i det hela. För trots att den gamla maktstrukturen håller på att upplösas har
staten som sådan inte upphört30. Dagens globala värld är heller inte så global som man kan
tro, kön, klass, ras nationalitet, religion och andra sociala kategorier spelar fortfarande in.
Fattigdomen är slående i världen, människor gynnas enormt olika i dagens globaliserade
värld.

Globalisering är dock en process som ständigt pågår och som har inflytande på alla områden
av socialt liv. Detta är något som Linklater tagit fasta på i sin bok ��	����
��������
���
���������������
��%.
                                                          
28 Hirst, Paul och Thompson, Grahame. /%�	
�����	
���������	��
���
. Uddevalla, 1998, s. 8f.
29 Scholte, Jan Aart. ��	��������"����
����#�����$�������i "�The Globalization of World Politics" red Baylis,
John och Smith, Steve. Oxford 1997, s. 22. Uttrycket Västfaliska statssystemet kommer ursprungligen från
Freden i Västfalien år 1648. Det hela bygger på tre principer. Den första innebar att varje kung är jämlik och
oberoende till andra konungar. Den andra klargjorde att inga utomstående hade rätt att inkräkta på ett
självständigt lagskipningsområde på religiösa grunder. Slutligen, den tredje behandlade maktbalans.
Maktbalansen var menad att förhindra att någon skulle upprätta ett herravälde och dominera alla andra.
30 Ibid.
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Linklaters huvudteori är att självständiga nationalstater, som i huvudsak har utvecklats i
kontexten av stora krig, har utestängt minoritetskulturer från stora, centrala politiska beslut.
Linklater hävdar att dagens globalisering, pacificering av världsekonomin, samt den etniska
revolt från tredje världen som blir alltmer påtaglig ifrågasätter dessa traditionella vanor och
synsätt. Resultatet blir att nya former av politiska kommuner (political community) och
medborgarskap blir möjliga31.

Dessa nya former av politiska kommuner är i sin tur kosmopolitiska, känsliga för kulturella
skillnader samt inriktade på att reducera materiella och sociala ojämlikheter. Linklater
argumenterar alltså för politiska kommuner vari mänskliga relationer är styrda av dialog och
samtycke i stället för med våld och makt32. Mänskligheten är på väg in i en period som
Linklater med flera har valt att benämna den postwestfaliska eran. Linklater själv ger ingen
klar definition av vad den postwestfaliska eran rent konkret innebär. Han skriver aningen vagt
att: "The post-westphalian era will begin when societies act as cosmopolitan citizens who
aspire to make progress together towards the ethical ideal of a universal communication
community33." Linklaters argumentation i boken går ut på att ta oss bortom den westfaliska
eran, bortom nationalstaten med dess tydliga maktcentrum. Centralt i denna nya
postwestfaliska era är globalisering. Med hjälp av globalisering skall den postwestfaliska eran
utvecklas, där dialog och samtycke skall styra.

Linklater ser kommuner som system av inklusion och exklusion. Alla människor som ingår i
kommunen lär sig specifika ritualer av inklusion och exklusion. Detta gör det sedan möjlig för
dem att fungera som kompetenta medlemmar i just sin kommun. Linklaters huvudsakliga
intresse är de problematiska aspekter som dessa sociala band av inklusion och exklusion
skapar, det vill säga de enar och separerar, de binder samma och håller isär. Linklater anser att
den svurna unionen medborgare emellan kan kollidera med de förpliktelser och åligganden
medborgarna har gentemot resten av mänskligheten34. Han skriver: "The fact that citizens
have to reconcile their identity as citizens with their conception of themselves as subjects of
universal duties and rights is central to the analysis35."�Det existerar också något som
Linklater kallar "wrongful exclusion," som exempel på felaktig/orättvis exklusion använder
Linklater Marx kritik av bourgeoisiens förtryck över arbetarna36. Förutom orättvis exklusion
existerar det också rättvis exklusion. Orättvis exklusion är förtryck på grund av kön, ras eller
som tidigare nämnts klass. Rättvis exklusion är svårare att ge konkrea exempel på, det
varierar från fall till fall, men det är via dialog som det skall avgöras huruvida en exklusion är
rättfärdigad eller inte37.

Kärnan i Linklaters argumentation är teorin om ��	������	����
��������
�������������
�����
��%. Hans vision är att denna transformation skall säkra respekten för kulturella
skillnader, stärka engagemanget för att reducera materiella ojämlikheter, samt uppmuntra
sociala tendenser som i sin tur skall reducera grundläggande moraliska brister.

                                                          
31 Linklater, Andrew. ��	����
��������
�������������������
��%. Cambridge, 1998, s. 2ff. Något som bör
uppmärksammas extra är att jag valt att översätta Linklaters begrepp "political community" med politisk
kommun.
32 Ibid.
33 Ibid, s.
34 Ibid, s. 2.
35 Ibid, s. 2 och 117.
36 Ibid, s. 6.
37 Ibid, s. 7, 78 och 109.
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En viktig trend i den senaste teorin om internationella relationer är enligt Linklater att
uppmärksamma det moraliskt riktiga i nya former av politiska kommuner samt respekten för
skillnader, moralisk universalism kontra kulturella skillnader. Sammanfattningsvis går det att
säga att de tre dimensionerna av projektet av transformation är att skapa ökade sociala
relationer som är mer universalistiska till sin natur, mindre ojämlika samt mer känsliga för
kulturella skillnader 38.

Linklater noterar dock redan i introduktionskapitlet av sin bok att det finns många som anser
att globalisering kan skapa nya former av hegemonistisk makt vilket i sin tur hotar de
kulturella skillnaderna samt ökar de materiella ojämlikheterna. För att konkretisera det hela
kan alltså globalisering leda till att klyftan mellan industriländer och utvecklande länder ökar.
Linklater själv anser dock att globalisering innehar en progressiv kraft39.

Förutom globalisering använder sig Linklater mycket av begreppet fragmentering. Han anser
att globalisering och fragmentering utvecklas i tandem40. Tanken bakom detta är att världen i
dag består av en mycket sammansatt och fragmenterad maktgeografi. Tidigare under kalla
krigets dagar eller om man går ännu längre tillbaka i tiden, under kolonialtiden var den
maktpolitiska strukturen relativt lättöverskådlig. Så är icke fallet längre, i dagens alltmer
globala värld håller den klassiska nationalstaternas konstruktion kring ett tydligt maktcentrum
och lika tydliga territoriella gränser på att försvinna41. Värt att notera är att Linklater bygger
vidare på den engelska skolans kritik av neorealismen, han anser att: "neorealism lacks an
adequate account of modern political community ... the neo-realist focus on the anarchic
condition …  [and] underestimates the potential for the transformation of the modern state42."

Globalisering och fragmentering skapar i sin tur möjligheter till nya former av kommuner som
båda samtidigt är mer universella och känsliga för kulturella skillnader. De politiska
kommunernas omgestaltning kommer att skapa en revolution i de områden som berörs
eftersom samhällen inte längre behöver konfrontera varandra som geopolitiska rivaler i ett
tillstånd av anarki. Ökade relationer med dialog som grund kommer betyda slutet för den
Westfaliska eran. Linklater anser att globalisering och fragmentering har gjort att flera stater
kan upprätta nya relationer mellan universalism och skillnader samt att detta byggs in i deras
politiska strukturer. Globalisering och fragmentering undergräver också de traditionella
föreställningar av kommuner samt reducerar den moraliska betydelsen av nationella gränser.
Tillsammans skapar de möjligheter för att övervinna moraliska brister hos de stater som varit
okänsliga för kulturella skillnader samt otillräckliga vad gällande universalism. Den pågående
globaliseringen och fragmenteringen kommer att undergräva det monopol som dagens stater
har vad gällande makt och nationella regeringar kommer vara tvungna att under ökad press
förskjuta viktiga åtaganden till nya politiska instanser43. Världen kommer att träda in i den
postwestfaliska eran, där en ny politisk ordning skall utvecklas. En politisk ordning som skall
grundas på dialog och samtycke i stället för våld och makt.

Som tidigare noterats skapar globalisering och fragmentering nya hot och utmaningar.
Globalisering har den elakartade effekten att öka de materiella ojämlikheterna, medan etnisk
fragmentering skapar nya faror av extrem egenart (particularism)44.
                                                          
38 Linklater, Andrew. ��	����
��������
�������������������
��%. Cambridge, 1998, s. 3ff och 56.
39 Ibid, s. 4.
40 Ibid, s. 32.
41 Rojas, Mauricio. �	
����
����
	��������	
�����������	�������������������	�. Stockholm, 2000, s. 36 och 40.
42 Linklater, Andrew. ��	����
��������
�������������������
��%. Cambridge, 1998, s. 17.
43 Ibid, s. 5ff och 34.
44 Ibid, s. 5.
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Linklater påtalar alltså att globalisering kan öka klyftorna både mellan och inom länder. Det
är därför oerhört viktigt att göra dialog centralt inom socialt liv. Enligt Linklater handlar inte
dialog enbart om människor som pratar med varandra, utan han ser det som något mycket
mer, mycket större. Linklater menar att dialog skall avgöra det mesta i den nya framväxande
politiska ordningen. Han skriver:

 "Dialogue provides the opportunity to discover whether their denial of the moral significance of
cultural differences has transculture validity. Dialogue may result in an intersocietal consensus that
there is a duty to rescue all human beings but it may reveal irreconcilable disputes about the moral
significance of differences. It is important not to rule out the possibility that dialogue may
produces a change in the societies which denied the moral relevance of cultural differences in the
first place --- The openness to dialogue with all other human beings as equals is nevertheless one
of the most advanced moral themes in modern ethical and political discourse in the West and
elsewhere ��."

Något att oroa sig för är de sätt vilket samhället orättvist diskriminerar utomstående genom att
neka dem representation och en röst vilket i sin tur skadar deras intressen. En nödvändighet
för att uppnå ett idealistiskt medborgarskap är sålunda att vidga de moraliska gränserna av
den politiska kommunen i syfte att involvera exkluderade främlingar i dialogen. Det mest
effektiva sättet att göra detta är att skapa en institutionell ram som breddar gränserna av
dialogen till kommun46. Enligt Linklater bidrar globalisering till denna nya politiska
ordningen, där samtycke men framför allt dialog skall stå i centrum. Informationsteknik är en
del av dagens globalisering, dock Linklater själv fokuserar inte på IT. Han målar i stället upp
en teoretisk vision om framtidens postwestfaliska era.

Respekten för kulturella skillnader är av central betydelse i Linklaters argumentation. Han
skriver bland annat att en ny sorts av universalism kommer uppstå och detta innebär slutet för
det universalistiska moraliska koncept som Väst tidigare använt sig av för att utvidga
kontrollen över andra folkslag. Denna nya universalism innefattar ökad öppenhet inför andra
människor samt ökad respekt och känslighet för just kulturella skillnader. Det största
problemet för dagens moderna samhälle är, inte frånvaron av etisk universalism, utan
otillräcklig respekt för kulturell mångfald. Frågan som uppkommer i samband med detta är
hur man kan främja universalism med respekt för kulturella skillnader utan att samtidigt
uppmuntra människor till extrema egenarter inom dessa skillnader47.

Begreppet kulturella skillnader har Linklater hämtat från Samuel von Pufendorf. Enligt
Pufendorf har människor en omistlig rätt att skapa åtskilda samhällen, detta eftersom
människorna inte har: "grown out of the earth together like fungi48." Människor har
visserligen förpliktelser att utöva universella moraliska principer när det kommer till resten av
mänskligheten, men de är inte under några som helst omständigheter förpliktade till att
tillhöra ett kosmopolitiskt politiskt system.

Dagens moderna samhälle av stater kan, enligt Linklater, bli det första internationella
samhälle som inte förstörs av krig och erövring utan på fredlig väg transformeras via
normativa förpliktelser för att nå den moraliska och politiska gränslinjen av kommunen49.
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47 Ibid, s. 24ff.
48 Ibid, s. 51.
49 Ibid, s. 9.



17

���� �?22B6>8@�3A78��26581

Globaliseringskritiker hävdar att effekterna av dagens globalisering är väldigt ojämna. Till
viss del har de också rätt om man ser till utvecklingen av dagens värld. Det är framför allt i
industriländer som globalisering går att finna. I utvecklings länder existerar ytterst lite
globalisering, majoriteten av världens invånare har exempelvis inte tillgång till
informationsteknik. Globaliseringskritiker påstår vidare att de vanor och krafter som
globaliseras är till största delen av västerländsk karaktär. Det finns viss oro att icke västliga
värderingar och kulturer inte passar in i dagens globaliserade värld, att globalisering är en
triumf av västliga värderingar på bekostnad av värderingar från andra kulturer50.  Det är en av
orsaken till att Linklater poängterar vikten av att respektera kulturella skillnader. Människor
är olika och detta skall respekteras, de skall inte behöva tvingas in i ett kosmopolitiskt system.
I dag respekteras inte de kulturella skillnaderna tillräckligt, världen är i dag orättvis. För att
kunna nyttja Linklaters teoretiska referensram är det därför centralt att uppmärksamma
rättviseproblematiken i världen, eller mer konkret uttryckt de olika uppfattningar av rättvisa
som tredje världen respektive första världen har. Denna problematik har jag valt att diskutera
utifrån Hedley Bulls artikel ��	�&�
�	������'����	��
��
�	�
����
���(	�����
, 1984.

I artikeln studerar Bull rättvisa som begrepp. Han studerar de idéer av rättvisa som ligger
bakom tredje världens krav på förändring mot väst, samt i vilken utsträckning dessa idéer är
kompatibla med västvärldens uppfattning av rättvisa. Ett problem som uppstår som följd av
dessa frågeställningar är vilken uppfattning av rättvisa inom internationella relationer
mänskligheten skall anamma och forma tankar utifrån51. Den definition av rättvisa som u-
länder ställer upp eller den definition som i-länder ställer upp. I dagens globaliseringsdebatt är
detta en stor fråga, hitintills har västs definition av rättvisa varit rättesnöret, men på senare tid
har tredje världens synpunkter uppmärksammats.

När det kommer till tredje världens krav på rättvisa ställer Bull upp fem punkter. Den första
innefattar kravet på självständighet, den andra nationellt självbestämmande. Rättvisa vad
gällande jämlikhet mellan vita och icke vita är tredje punkten, den fjärde innefattar
ekonomiska rättvisa. Slutligen tar Bull upp kraven på kulturell rättvisa som tredje världen
ställer på västvärlden52.

Vid en första anblick verkar dessa krav på rättvisa som tredje världen ställer upp helt
kompatibla med de moraliska idéer som är rådande i västvärlden. Han exemplifierar med att
kravet vad gällande nationellt självbestämmande har varit ett centralt tema i västs tänkande
när det kommer till internationell lag och moral. Detta alltsedan sedan Vattel framförde dessa
idéer under 1800-talet. När det kommer till kravet från tredje världen beträffande jämlikhet
mellan raserna drar Bull paralleller med västvärldens idéer angående mänskliga rättigheter.
Kulturell nationalism har funnits länge i väst, men framförallt sedan 1800-talet och framåt. I
Europa framförde tysken Herder teorin om att varje nation har en själ, viktigt för denna
nationella själ är landets språk. Det var frågan om lingvistik nationalism, Heders tankar leder
fram till att varje folk som har ett eget språk bör också ha en egen nation53.
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Utifrån dessa kriterier skulle det sålunda inte uppstå några problem med globalisering när det
kommer till rättvisa eftersom i-länder och u-länder tankegångar är likartade. Skenet bedrar
dock, de tydliga likheterna visar sig vara olikheter vid närmare studier av frågan. Bull
konstaterar nämligen att det existerar en legitim tvekan huruvida tredje världens krav
verkligen är möjliga att samordna med västs uppfattning av rättvisa. När det exempelvis
kommer till kravet på nationell självständighet har staterna i tredje världen en tendens att
definiera denna rättighet i absoluta och icke kompromissande termer. Detta står i konflikt med
länder i västs åsikt att rätten till ett lands självständighet är kvalificerad via landets
obligationer till det internationella samfundet. Vad som bör hållas i minnet är att många av
tredje världens folk blev tvingade in i det internationella samfundet och ekonomin, via
kolonialisering, mot deras egen vilja54.

Tredje världens uppfattning vad gällande nationellt självbestämmande står också i konflikt
med de moraliska idéer som råder i väst. Rätten till självbestämmande i väst bygger på tanken
att varje individ kan själv bilda sig en egen politisk uppfattning, utöva denna rättighet genom
att deltaga och rösta i demokratiska val. Bull hävdar att nationalistiska frihetsrörelser i tredje
världen i dag är sällan bestyrkta av handlingar baserade på individuella demokratiska val.
Vidare så är kampen för nationell frihet ofta kopplad till användandet av våld.

Det är också spänningar mellan tredje världens och västs åsikter beträffande jämlikhet mellan
raserna. Länderna i tredje världen är fokuserade på att skapa jämlikhet mellan icke vita och
vita. Vilket har lett till att länderna i tredje världen är mindre intresserade att uppmärksamma
andra former av ojämlikhet mellan raserna eller etniska förtryck, exempelvis förtrycket av
asiatiska minoriteter i Afrikanska länder55. En återkoppling till Linklaters teoretiska
referensram säger att förtryck på grund av ras är exempel på en orättvis exklusion. Med hjälp
av dialog skall detta avhjälpas, eftersom orättvis exklusion är något som skall undvikas i den
postwestfaliska eran. Avgörande för att samtalet skall fungera är att alla har tillträde till
dialogen, något som icke är fallet i dag.

Den största klyftan när det kommer till tredje världens uppfattning av rättvisa och västs är den
gällande ekonomiska rättvisa. Människor i väst har visat ett visst ansvar att mildra fattigdom
och lidande, och att detta sträcker sig utanför västs egna medborgare till mänskligheten som
helhet. Tredje världens länder har inga lagliga rättigheter att få hjälp från rika stater utan
endast moraliska rättigheter. Dessa moraliska rättigheter är i sin tur att betrakta som
ofullständiga snarare än fullständiga, det vill säga de lämnar de rika, bidragande länderna med
ett val huruvida de vill uppfylla dem eller inte.

Utvecklingsländernas regeringar lägger oftast tonvikten på rättigheterna för fattiga stater och
vikten att överföra resurser till staterna som helhet, medan rika industriländer föredrar att
fokusera sin hjälp till fattiga individer inom tredje världen. Det existerar en spänningen
mellan industriländernas vilja att hjälpa enskilda lidande individer och utvecklingsländernas
egen frihet att bestämma hur de överförda resurserna skall komma att användas i deras eget
land56.
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Tvisten när det kommer till ekonomisk rättvisa är utmärkande i globaliseringsdebatten. I dag
kräver exempelvis många länder i tredje världen att skulderna de har till västs banker skall
avskrivas. Denna ståndpunkt är något som det internationella samfundet också börjat ta fasta
på. Skuldavskrivning är på väg, dock USA har uttryckt intresse att vilja övervaka hur de
fattiga länderna använder de frigjorda pengarna. Trots skuldavskrivning består debatten om
ekonomisk rättvisa. Samuel Huntington skriver i boken &���������
	�
������: "Genom IMF
och andra internationella ekonomiska organ främjar västerlandet sina ekonomiska intressen
och påtvingar andra länder den ekonomiska politik de själv anser vara den riktiga57." Sett från
ett sådant perspektiv är bristen på rättvisa uppenbar.

Beträffande rättvisedebatten är det viktigt att poängtera att väst placerar tyngdpunkten på
nutiden och framtida behov för tredje världens befolkning. Väst vill också skapa harmoni
mellan utvecklade och utvecklande länder inom den internationella kommunen nu när världen
är på väg in i den nya postwestfalisk eran. Tredje världens länder fokuserar i stället mer på
ersättning för historisk exploatering.58.

Förutom dessa fem krav på rättvisa som tredje världen ställer finns det ytterligare ett krav som
sällan nämns explicit men som också orsakar problem för väst, detta är kravet från
utvecklingsländer på omdistributionen av makt. Tredje världens länder vill ha mer makt
eftersom de upplever sig vara beroende och sårbara.

Det verkar vara osannolikt att västerländska länder någonsin kommer att nå en
överenskommelse med tredje världens länder om vad som skall anses vara en rättvis
distribution av makt mellan dem59. Detta trots globalisering, informationsteknik och en ny
spirande politisk ordning.

��"� �B>7�2�148��8:78526318�

Ökad dialog och samtycke människor emellan, en mer rättvis och harmonisk värld detta är
förhoppningar som ställs på informationstekniken. Dock, redan i detta inledande teoretiska
kapitel har det visat sig att detta kanske inte är helt friktionsfritt. Dagens globala värld, den
ständigt för alla öppna shopping gallerian verkar i praktiken vara stängd för en majoritet av
jordens befolkning. Kön, klass och ras spelar in, de sociala och ekonomiska faktorerna spelar
fortfarande en avgörande roll. Tankegångar såsom att informationstekniken och framför allt
Internet skall knyta samma världens länder och folk, göra slut på krigets gissel och bygga en
lycklig gräsrotsdemokrati är kanske att överskatta teknikens betydelse och att ignorera
verkligheten60. När det kommer till den ekonomiska globaliseringen berörs världens länder på
ett ojämnt sätt. Visserligen har penningkapital i dag möjligheten att flöda fritt världen över,
men spridningen av kapitalet är tyvärr desto mindre globalt. Det har visat sig, framför allt
under 1990-talet, att kapitalflödena koncentrerats till rika industriländer såsom USA,
Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Japan61.
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Hopp inges i stället till att informationstekniken skall kunna erbjuda helt nya möjligheter för
tredje världens fattiga länder. Med hjälp av modern informationsteknik skall tredje världens
länder och invånare bli delaktiga i världsekonomin och det hela skall grundas på frivillighet.
Informationstekniken och framför allt Internet skall leda till ökad informationsspridning och
ökad kunskap. Människor världen över skall få mer förståelse för varandra, respekten för de
kulturella skillnaderna skall säkras. Friheten, frivilligheten och toleransen människor emellan
skall stå i centrum.

Den pågående globaliseringen och informationstekniken har också påverkat dagens värld på
flera områden. Produktionsformerna har exempelvis förändrats så att de varor och tjänster,
som erbjuds på marknaden, i allt högre grad bygger på kunskap och information samt därmed
också i princip blivit frigjorda från geografiska och fysiska bindningar. Nya idéer, lösningar är
av central betydelse i globaliseringsprocessen, idéer som är immateriella och viktlösa vilka
kan färdas fritt med hjälp av IT.

I teorin är informationsteknik av stor betydelse för utvecklingen av tredje världens länder, i
praktiken verkar det vara annorlunda. Precis som spridningen globaliseringens ekonomiska
effekter är ojämn världen över så är spridningen av IT i högsta grad ojämn. Till sist handlar
det ändå om rättvisa, om rättvis fördelning länder och människor emellan. Det går inte att
bortse ifrån faktumet att dagens moderna informationsteknik är koncentrerad till
industriländer med välutbildad befolkning. Trenden tyder på att även inom högt utvecklade
industriländer är befolkningens möjligheter att utnyttja informationsteknik ojämnt fördelad,
men att helt och hållet förneka globaliseringens förekomst är att begå ett misstag.
Slutsatsen som kan dras är att globaliseringen inte verkar vara fullständig och dess
konsekvenser tycks uppvisa stora variationer, men det är frågan om en stark och på många
livsområden väl observerad tendens62.
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En förutsättning för att kunna åstadkomma en fruktsam analys kring tredje världen och IT
utifrån teori hämtat från Linklater och Bull är att begreppet informationsteknik definieras. I
den offentliga debatten göras detta sällan explicit och jag upplever det som om människor i
allmänhet egentligen inte riktigt vet vad IT står för. Begreppet förvirrar, vilket i sin tur kan
bero på att det är svårt att finna en enkel klar definition av informationsteknik, något som jag i
detta stycke kommer att redogöra för.

Jag har också för avsikt att studera informationsteknik från olika infallsvinklar. Se hur
informationstekniken hitintills har använts i industriländer, främst då i Sverige. När det
kommer till IT har det framkommit både positiv och negativ kritik de senaste åren. Jag finner
det givande att studera hur människor i väst använder sig av IT, eftersom det finns viss
sannolikhet att människor i tredje världen kommer nyttja IT på liknande sätt.

Vitalt för uppsatsens syfte är också att studera hur IT hitintills har utvecklats i första världen
för att kunna få en uppfattning hur västorienterad den verkligen är, något som jag ämnar göra
i kommande avsnitt.

I 5����6��	���	7���
�går det att finna följande definition av Informationsteknik, IT:

"samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och
presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering möjlig oberoende av mängden information
och geografiska avstånd. Sammansmältningen av tele-, data- och medieområdena har lett till att
begreppet IT numera omfattar all datorbaserad hantering av information. IT-området är centralt för
modern industriell utveckling och har under de senaste årtiondena varit föremål för omfattande
forskningsinsatser i de flesta industriländer. De tekniska innovationerna inom IT-omårdet anses
medföra sådana strukturförändringar att industrisamhället alltmer omdanas till ett informations-
eller kunskapssamhälle63."

När tredje världen och IT diskuteras är fokus kommunikation och tillämpning i stället för
teknik. I häftet 8�����	����6�����������
�	�8�definierar Sida IT på följande vis:

"IT kan definieras som metodiken och teknologin för kommunikation mellan individer, och mellan
organisationer, med hjälp av datorsystem. IT kan ses ur två perspektiv: tillämpning och
teknik…För Sidas del gäller att intresset i första hand avser tillämpningsaspekter, närmare bestämt
sådan användning av IT som bidrar till att nå de biståndspolitiska målen64."

Enligt Sida skall informationsteknik hjälpa tredje världen att utvecklas, IT ses som något
positivt vilket skall minska klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer.

Inom det internationella samarbetet runt IT-frågor har uttrycket Information and
Communication Technology, ICT  blivit det dominerande. Tanken bakom det är att tydliggöra
sammanställningen av datorteknik och kommunikationsteknik.
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I dag talas det mycket om den så kallade nya ekonomin och om det postindustriella samhället.
Uttrycket det postindustriella samhället lanserades av USA-professorn Daniel Bell i boken
��	�����
�������	�$����
������������	�% som utkom 1973. Däri gör han en uppdelning av
samhällsutvecklingen i en förindustriell, en industriell och en postindustriell epok.
Beteckningen informationssamhälle brukar i sin tur användas som en sammanfattande
benämning på karakteristiska drag i det postindustriella samhället. I EU, USA och inom en
rad länder, inklusive Sverige, har regeringarna tagit olika initiativ för att lyfta fram IT-
utveckligen som en viktig del av samhällsutveckligen och presentera mål och visioner för det
framtida informationssamhället. I EU-kommissionens ��
���
����
��6��.��������������
�
��������
������	� går det exempelvis att läsa följande i inledningen:

"Informationssamhället är på väg. En digital revolution utlöser strukturella förändringar
jämförbara med den industriella revolutionen. Processen går inte att stoppa och kommer så
småningom att leda fram till en kunskapsbaserad ekonomi65."

Världen står inför en revolution, en digital sådan hävdas det här. Frågan är om denna digitala
revolution är tillräcklig i sin omfattning för att bidraga till att en ny politisk ordning där
makten och våldet får allt mindre utrymme och dialogen blir central. Bilden som målas upp
här är att IT har en dubbel roll. Dels står det för en ljus vision av en ny samhällsform med IT
som en garant för framsteg. Dels finns ett utvecklingstvång, informationssamhället kommer
antingen människor önskar det eller inte.

I den offentliga debatten beskrivs IT ofta som något positivt. Doktriner såsom att ny teknologi
är bra, utvecklingen går extremt fort, möjligheterna är enorma för de som investerar, du måste
ta del av den nya tekniken nu annars blir du hopplöst efter samt att din fantasi är den enda
gränsen är vanligt förekommande när det kommer till informationstekniken66. Det påstås att
IT kan skapa enorma möjligheter för världens länder och då även länderna i tredje världen.
För första gången i historien har dessa länder en reell chans att komma ifatt industriländerna.
Sett från detta perspektiv är informationsteknik något mycket positiv för utvecklingsländer.
Det existerar dock aningen hysteri kring IT och vad det står för. Den nya tekniken framställs
som om den kan göra allt möjligt och det hela är oundvikligt. I verkligheten har det visat sig
att så är inte riktigt fallet.

Det gäller att se realistiskt på vad informationsteknik kan åstadkomma för länderna i tredje
världen. Även IT-branschen har sina begränsningar, något som nu börjar märkas i ett
framgångsrikt IT-land som Sverige. I det nummer av tidningen �	���
������	� som utkom 29
maj 2000 gick det att läsa:

"Fjolåret resulterade i en ordentlig baksmälla för den svenska IT-branschen efter rekordåret 1998.
Tillväxten bromsades upp, samtidigt som lönsamheten stagnerade. Sammantaget ökade
omsättningen från 443 miljarder kronor till 495 miljarder kronor - eller med tolv procent. Det ska
jämföras med en tillväxt på 21 procent under 199867."

Det är inte lika självklart längre att företag inom IT-branschen automatiskt är lönsamma. Det
har visat tecken på att den nya tekniken kanske inte kan göra allt möjligt.

                                                          
65 Altestam, Barbro.  �
������������6���
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������	�, NUTEK 1995:1, Stockholm, 1995, s. 7.
66 Lennstrand, Bo. ����6�������	������
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����	����������+�Edsbruk 2000, s. 34.
67 Sandén, Weje. "10 svenska baksmällor." �	���
������	�� nummer 22. 00.05.29, s. 106.
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Informationstekniken kan skapa möjligheter för alla länder i världen, men IT kan också skapa
nya problem. Det har exempelvis visat sig svårt för nystartade elektroniska handelsbolag att
överleva. Med hjälp av globaliseringens positiva krafter skulle dessa bolag expandera. Ett
citat från tidningen �	���
������	� gör problematiken tydligare:

"I vintras [det vill säga vintern 1999, förf anm.] mässade många om att den så kallade nya
ekonomins lagar tagit över; i stället för organisk tillväxt skulle bolagen expandera genom uppköp
och globalisering. Lönsamheten var inte så viktig. Det gällde att växa snabbare än alla andra och
muta in marknader i den nya, jungfruliga Internetekonomin. I mitten av april slog rekylen tillbaka.
Därefter har branschen upplevt en närmast panikartad reträtt. Många av de nystartade e-
handelsbolagen möts nu av totalstopp när det gäller att få tillgång till riskvilligt kapital. I den
allmänna hysterin runt Internet har olika markandsföringsknep använts för att skapa trafik på nätet.
Med lockvaror och dyra annonskampanjer har Internetföretagen gett sken av större
konsumentintresse än vad som egentligen finns. Besparingskraven gör dock att denna typ av
åtgärder inte längre kan upprätthållas. Företagen tvingas till ett smärtsamt uppvaknande och måste
redovisa ofta förbluffande låga försäljningssiffror på vad de egentligen lyckats sälja på nätet. I den
djupgående strukturomvandlingen som e-handelsbranschen nu inleder, kommer den gamla
ekonomins lagar åter att göra sig gällande. Stordriftsfördelar och lönsamhet blir avgörande68."

Globaliseringens positiva krafter verkar inte hålla hela vägen ut när det kommer till
elektroniska handelsbolag. Konsumentintresset är mindre än väntat och den gamla ekonomins
lagar gör sig åter gällande. Återigen, det gäller att se realistiskt på vad informationsteknik kan
åstadkomma, framför allt vad det kan åstadkomma för utvecklingsländer. För även om
världen är på väg in i ett informationssamhälle med en ny politisk ordning där dialog sätts i
centrum och immateriella värden blir allt viktigare går det inte att förneka vikten av materiella
värden. Människan är beroende av materiella värden, hon är beroende av mat och kläder. Det
kan låta aningen klichéartat men människan kan inte leva på information allena, tillgången på
pengar och materiella basförnödenheter är fortfarande avgörande för många människors
livsöde. Människan är också beroende av vänskap och kärlek, detta i sin tur kräver möten och
sociala relationer. Informationsteknik kan visserligen bidraga med nya former av möten, det
ena behöver inte utesluta det andra. Informationstekniken förändrar villkoren för sociala
relationer människor emellan. Det kan uppstå helt nya sociala relationer inom sociala
kommuner med hjälp av IT, precis som informationsteknik kan bidraga med en ny politisk
ordning. Någonting är på väg att hända med världen eller rättare sagt, någonting är på väg att
hända med den lilla del av världen som har tillgång till informationsteknik. För klyftan mellan
i-länder och u-länder tycks bestå trots IT, den enorma fattigdomen i världen tycks också bestå.

I den nyutgivna doktorsavhandling ����6�������	������
�����
����	����������+�ger
författaren, Bo Lennstrand, följande svar på frågan hur det kommer sig att e-handelsbolag än
så länge visat relativa låga vinster om några vinster överhuvudtaget:

 "Concepts from Bourdieu are used to discuss why ICT-applications for the consumer market often
lack in profitability. It is argued that ��	�����and���	
��in the ICT ��	�� share a mutual��	��	��of
the positive outcomes of different ICT-solutions, often expressed in doctrines like ’The
opportunities are tremendous for those who invest’. However, consumers do seldom accept a new
technology if it does not provide simple applications, usable in their everyday life. Until now, only
few ICT applications can meet these conditions. Therefore, ICT production for the consumer
market still often remains unprofitable69."

                                                          
68 Lindstedt, Gunnar. "Slakten på e-handeln." �	���
������	�, nummer 33. 00.08.14, s. 17ff.
69 Lennstrand, Bo. ����6�������	������
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Enligt Lennstrand är alltså problemet att e-handelsbolagen hitintills inte försett
konsumenterna med tillräckligt enkla tillämpningar som de kan använda i sitt dagliga liv.
Precis som Sida uppmärksammat så är tillämpningaspekten av IT avgörande.
För att företag skall kunna tjäna pengar med hjälp av informationsteknik har det också visat
sig vara viktigt att skapa en marknad. Det måste vara roligt och enkelt för att människor skall
handla. Det handlar om att skapa nya marknader för nya produkter. Sålunda går det att
resonera att det är viktigt för utvecklingsländer att ta del av dessa nya marknader, eller för den
delen vara med och skapa egna nya marknader med sin prägel. Det finns risk att det utvecklas
otroligt sofistikerade produkter med hjälp av den nya tekniken som länderna i väst nyttjar, i
och med detta stärker de sina positioner i världen ytterligare. Tredje världens länder hamnar
än mer efter, klyftan mellan i- och u-länder ökar ytterligare.

Ett område som fått stor genomslagskraft på Internet är sexindustrin. Av förklarliga skäl vet
ingen hur omfattande handeln med sexrelaterade tjänster, bilder med mera är70. En i raden av
alla sexsajter, www.bianca.com, uppger sig ha cirka en miljon besökare varje dag71, i Sverige
handlade exempelvis nio av de tio populäraste web-sajterna hösten 1997 om sex. Det rör sig
troligen om hundratals miljoner som omsätts globalt sett, sexindustrin har sålunda fått
ytterligare ett medium att sprida sina "tjänster72." Barnpornografi är ett område där Internet
används för att sprida bilder, att enbart måla upp Internet som ett medium där människor
inhämtar information och där förkovran sker vore fel. Det är uppenbart att många människor
använder nätet för rent kriminella aktiviteter såsom spridandet av exempelvis
barnpornografiskt material. Viktigt att ha i minnet är att om informationsteknik och framför
allt Internet skall vara det medium där den utvecklande dialogen människor emellan skall ske
måste man också ha i minnet att dialog av annan negativ karaktär kan utspela sig.
Globaliseringsförespråkare brukar påpeka att de som diskuterar och för dialog över Internet
gör det av egen fri vilja. Frihet är en av hörnstenarna i den nya politiska ordning som skall
utvecklas i den postwestfaliska eran. Dock, mycket av det material som finns utlagt på
Internet är utlagt mot berörda människors vilja. Dessa människors vilja och frihet bör också
respekteras för att Linklaters tankegångar om den tredelade transformationen skall uppfyllas.

Ett annat problem som den digitala ekonomin har är den ökade sårbarheten. Virusattacker
som sprids otroligt snabbt mellan datorer orsaker kostnader för miljarder kronor. Under endast
ett dygn lyckades det så kallade Kärleksviruset i maj månad år 2000, orsaka skador på
datorsystem för 23 miljarder kronor. Fyra  dagar senare uppskattades kostnaderna till 60
miljarder. Enligt beräkningar som gjordes landade slutnotan på 78 miljarder kronor. Under
1999 räknades med att de summerade virusattackerna uppgick till 102 miljarder73. År 1989
existerade det sex kända datavirus, i januari 2001 räknades det med att de var över 42 000,
och ett dussintal nya upptäcks dagligen74. Dessa datavirus utgör en stor risk och är en ny form
av ekonomisk terrorism. En terrorism som kommer öka i framtiden när världen blir alltmer
globaliserad via olika sammankopplade datanät.

                                                          
70 Forsebäck, Lennart. &%�	�������	���
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71 The Economist. "The sex industry. Giving the customer what he wants." Februari, 14th 1998, s. 25.
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73 Christian, Rune. "Kostnaderna för kärleksviruset stiger oavbrutet." ���	
�0%�	�	�, 00.05.15.
74 Mortensson, Per. "Cyberrymden nytt slagfält i dataåldern." ���	
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Sättet att föra krig har och kommer förändras i och med att världen digitaliseras alltmer. Det
finns rapporter om att i USA planerar de amerikanska forskarna framtidens krig. Målet är
"total dominans" och medlen är bland annat förarlösa spionplan, nya kryssningsrobotar,
laservapen och militära hackers som anfaller fiendens datorer. En av anledningarna till
upprustningen är den ökade sårbarheten dagens samhälle innehar. Det sias om att ett nytt krig
där USA aktivt deltar kommer inledas med en datorattack mot fienden utförd av en ny typ av
informationssoldater, specialutbildade militära hackers som stör fiendens elnät,
telekommunikationer, transportsystem och flygfält. Behovet av trupper kommer att vara minst
lika stort som tidigare, skillnaden är att krigsmakten får tillgång till helt nya och effektiva
vapen. Den amerikanska militären konstaterar att ingen har en chans mot USA i framtiden,
dominansen kommer att bli total75. Precis som informationsteknik kan användas för dialog
och kunskapsspridning kan det också användas för att upprätthålla makt och dominans.
Tillgång till den senaste tekniken blir avgörande i eventuella framtida krig.

När det kommer till informationsteknik är just Internet ett intressant fenomen. Det är det
närmaste man har kommit ett globalt nät för interaktiv kommunikation (bortsett från
telefonnätet)76. En intressant studie som behandlar hur Internet hitintills har spridits och
använts i Sverige är Peter Petrovs .
�����������
�
�
������
�	�6�
�
������
�
�	�
	��
��
���	�som publicerades år 1997 vid Kungliga Tekniska Högskolan. I rapporten
ställer Petrov bland annat frågan: Kommer Internet att erövra världen? Petrov kommer fram
till att svaret inte är självklart. Han anser att Internet kommer ha en roll i det framtida
samhället. Hur stor och viktig denna roll kommer vara och hur mediet kommer att se ut är
svårt att bedöma, enligt Petrov. Vidare poängterar han att Internet inte är vår tids enda
tekniska under, inte heller på media- och kommunikationsområdet. I sin rapport intervjuar
Petrov bland annat en professor som är samhällsvetare i grunden. Denne professor har en
skeptisk inställning till Internets stora inflytande. Professorn ställer frågan: Hur många har PC
och Internet? Det är inte stora tal det rör sig om och den stora majoriteten av befolkningen
kommer aldrig hålla på med det, det är svårt att bygga revolutioner på att 10-15 procent
använder Internet, är det svar han ger. Vidare jämför professorn Internet med radion. Ett
medium som i början påstods skulle revolutionera världen. Radion ansågs exempelvis vara ett
nytt Nationernas Förbund som skulle bringa fred i världen genom att folk skulle komma
närmare varandra. Det mer konkreta resultatet av radion blev i stället att mer internationell
musik produceras. TV var ytterligare ett medium som skulle ge oss en global by, enligt
professorn. Människor skulle förstå varandra bättre och så vidare. Resultatet där blev fler
utländska bolag som producerar allt mera intetsägande program. När allt kommer omkring tar
det nationella över i alla fall. Professorn påpekar dock att analogier som dessa är farliga att
dra, för till slut kanske man har fel. Enligt honom tyder dock mycket på att Internet inte bör
tillskrivas så stor betydelse. Radio och TV har inte röjt undan rasism, invandrarfientlighet
med mera, fast man trodde att de skulle göra det77.

���� �	1:3���2631>28516581>��2A�841619�6��B8�698

I Sverige har det de senaste åren produceras statistik kring IT. Hur många som har
persondator, använder Internet, vad de använder Internet till och så vidare. Jag finner det av
intresse att redovisa de stora trenderna när det kommer till svenskens tillgång och användning
av informationsteknik.
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Framför allt är det intressant att notera vilka grupper i det svenska samhället som tagit till sig
informationsteknik eftersom det finns sannolikhet att liknande samhällsgrupper i tredje
världen kommer ta till sig IT78. Statistiken är hämtad från /	��	�����	�	�
�1::3 som ges ut
av Nordicom, Göteborgs Universitet79.

I drygt hälften av de svenska hushållen fanns det persondator under år 1998, vilket är en hög
siffra även i jämförelse med andra industriländer.
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�69�����  Användare 9-79 år en genomsnittlig dag 1998 (procent)

Som framgår av figur 1 använde en genomsnittlig dag 22 procent av hushållen datorn i
hemmet. De flitigaste användarna gick att finna bland män och högutbildade. Pensionärer
skilde ut sig genom att i stort sett inte alls använda persondator. Svensken är dock inte så
beroende av sin dator att hon måste nyttja den varje dag utan i sin helhet användes datorn en
eller ett par gånger i veckan. Användningen av persondator i hemmet följde spridningen av
datorinnehavet. De som i störst utsträckning använde datorn var ungdomar och de högre
tjänstemanna-/akademikerfamiljerna.Den vanligaste kringutrustningen bland datorinnehavare
var skrivare och CD-ROM. Ungefär två tredjedelar hade tillgång till en dator med modem och
59 procent av datorinnehavarna hade tillgång till Internet. Tillgången till kringutrustningen i
befolkningen som helhet uppvisade tydliga sociala skillnader där yngre och högutbildade hade
tagit till sig det nya i förhållandevis stor utsträckning. Internetanslutningen uppvisade såväl
köns-, som ålders- och utbildningsskillnader där män, medelålders och högutbildade hade mer
kringutrustning.

                                                          
78 Viktigt att ha i minner är dock att IT är en föränderlig bransch, framför allt går det väldigt snabbt, statstik som
uppmäts en dag kan nästa dag vara förlegad.
79 Nordicom står för Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning.
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�69����� Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet i hemmet och/eller på skola/arbete 1998 (procent)

Som framgår av figur 2 var andelen som använde Internet en genomsnittlig dag 21 procent.
Andelen Internetanvändare var högre bland män än bland kvinnor, högre bland yngre än
bland äldre och högre bland högutbildade än bland lågutbildade samt slutligen högre i
storstadsområden än på ren landsbygd. När det kommer till andelen av befolkningen i Sverige
som hade tillgång till Internet i hemmet år 1998 var denna siffra på 31 procent, vilket också
det är en hög siffra i jämförelse med andra industriländer. Uppkopplingen mot Internet har
ökat markant de senaste åren, exempelvis mellan åren 1997 och 1998 fördubblades den.
Variationerna mellan olika samhällsgrupper består dock, de till och med ökade mellan år 1997
och 1998. Den högsta andelen återfanns i högre tjänstemanna-/akademikerfamiljerna med 54
procent och den lägsta bland pensionärer med sex procent80.

En av trenderna när det kommer till svenskens vanor och informationsteknik är att yngre
människor tar till sig tekniken snabbt. Något som kan vara utvecklingsländer till fördel
eftersom deras befolkningen ofta är ung. I Afrika var exempelvis år 1997 mer än 42 procent
av befolkningen under 15 år81. Dock, ny teknik kostar och bilden i Sverige visar att det är i
tjänstemanna-/akademikerfamiljerna som tillgången till dator och Internet är som störst.

Lågutbildade och människor som bor på ren landsbygd har mindre tillgång till
informationsteknik. Detta är ett av problemen när det kommer till IT och tredje världen.
Majoriteten av befolkningen i utvecklingsländer är fattiga, lågutbildade och bor på landsbygd.

                                                          
80 /	��	�����	�	�
��1::3! Medienotiser, Nordicom, Göteborgs universitet. Kungälv, 1999 s. 94ff.
81 http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/index.html
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År 1994 bodde 63 procent av befolkningen i utvecklande länder på ren landsbygd, denna
grupp representerar 49 procent av världens befolkning82. Om IT haft svårt att penetrera
landsbygden och lågutbildade i Sverige är det tveksamt om det skulle gå fortare och vara
lättare för samma kategori i tredje världen. Till viss mån tyder det hela på att
informationsteknik kan skapa uppdelningar inte bara mellan länder utan också inom länder, en
klyfta mellan de som har tillgång och de som inte har tillgång. Statistiken från Sverige visar
tecken på att det är de redan utsatta i samhället, lågutbildade och äldre, som riskerar att bli än
mer efter.

                                                          
82 http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/index.html
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Dagens internationella kommunikationsflöde har skapat enorma möjligheter för världens
länder och människor. Lite av hoppets stjärna har tänts om en postwestfalisk era där en ny
politisk ordning skall utvecklas. En politisk ordning som grundas på dialog och samtycke i
stället för våld och makt. Med modern informationsteknik som verktyg skall makthavare
såsom de enskilda medborgarna komma närmare varandra. En global värld skall utvecklas där
hörnstenarna är frivillighet, tolerans och frihet.

Det hela låter onekligen vackert, frågan är om det är så vackert i verkligheten. Kommer det
överhuvudtaget fungera i verkligheten? Är globalisering och IT lösningen på världens och då
framför allt tredje världens problem?

När det kommer till tredje världen och integrerandet av informationsteknik existerar det en
rad med praktiska problem. Det mest uppenbara är bristen på elektricitet. Det uppskattas att
två miljarder människor saknar elektricitet i världen83. En svindlande stor siffra som är svårt
att få begrepp om, men som sätter stopp för tredje världens möjligheter att ta del av
informationsteknik. När det kommer till Internet är problemet bristen på infrastruktur för
telefonkommunikation ett stort problem. De länder som har ont om telefonkommunikations
möjligheter riskerar att få begränsad tillgång till Internet. Uppskattningsvis 75 procent av
världens telefoner går att finna i de åtta mest industrialiserade länderna, medan en majoritet av
världens befolkning inte har tillgång till pålitliga telefonkommunikationer överhuvudtaget.
Det uppskattas att 80 procent av jordens befolkning inte har tillgång till eller ens har använt
en telefon. Att ringa internationellt från många afrikanska länder är som oftast mycket dyrt
och få av samtalen kommer fram. Det har beräknats att bara cirka tolv procent av de
internationella samtalen från Ghana verkligen nådde mottagaren84. I Afrika har över 30 länder
fortfarande mindre än en telefonlinje per 100 invånare. Den globala teckningen av telefoner är
13 per 100 invånare. För hela Afrika var telefontätheten 1,74 telefonlinjer per 100 invånare år
1996. Sydafrika hade högst telefontäthet med 10 per 100 invånare, Norra Afrika 4,9 och i
länderna söder om Sahara låg siffran på 0,48. I vissa länder såsom Kambodja, Tchad och
Zaire är telefontätheten under 0,1 per 100 invånare. Efterfrågan på att få telefon installerad i
Afrika är hög och väntetiden är i genomsnitt 4,5 år85, i vissa länder så lång som nio år. I
Kenya med ett av de bättre telefonnäten i Afrika är den "bara" två år86.

Bristen på utbyggd infrastruktur när det kommer till kommunikation i Afrika är dock inte
enbart av negativ natur. Från ett långsiktigt perspektiv kan detta ge vissa afrikanska nationer
fördelar när det kommer till att få Internet installerat. För när infrastrukturen för
telekommunikation väl installeras kommer den att vara digital redan från början. Botswana
har i dag, exempelvis, ett av världens mest sofistikerade nationella nätverk, och i länder som
Gambia, Mauritius och Rwanda är 100 procent av huvudlinjerna digitala87.
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Detta fenomen, att u-länder kan hoppa över vissa steg i den tekniska utvecklingen och gå
direkt till de allra senaste lösningarna, burkar gå under begreppet �	��
����%��	��������
�88.

Resultatet av bristen på infrastruktur för telekommunikation i Afrika är att ytterst få afrikaner
verkligen har tillgång till Internet. Att analysera Internets utveckling i Afrika och i övriga
världen är dock svårt, eftersom det är omöjligt att exakt räkna hur många som surfar på nätet.
Det är också omöjligt att beräkna hur många datorer som är uppkopplade mot Internet
eftersom det enbart går att  räkna adresserna och till och med det är svårt. Vad som vanligen
görs är att man räkna antalet värddatorer, eller med andra ord en dator som går att nå via
Internet. Dock, man vet att alla datorer med ett specifikt IP-nummer, det adressnummer varje
ansluten dator får, inte är aktiva. Dessutom kan flera personer än en använda de flesta
datorerna, till exempel i hemmet där det kan vara hela familjer som surfar, eller på bibliotek
där kanske 100-tals använder datorn för att bege sig ut på nätet89. Det går att konstatera att
Internet har vuxit något enormt sedan det i slutet av 1960-talet tog sin början. Av Tabell 1
framgår ökningen av antalet värddatorer världen över från 1969 och framåt90:

��A877���� Antal värddatorer

�� �12�7�B?�44�23�8�
1969 4
1981 210
1989 130 000
Juli 1992 992 000
Juli 1993 1 776 000
Juli 1984 3 212 000
Juli 1995 6 642 000
Juli 1996 12 881 000
Juli 1997 19 540 000
Januari 1998 29 670 000
Juli 1998 36 739 000
Januari 1999 43 230 000

Under 1998 fanns 129 000 av dessa värddatorer i Afrika, av dem befann sig 122 000 i
Sydafrika, 3300 i Norra Afrika och 4000 i länderna söder om Sahara. Densiteten av
värddatorer med tillgång till Internet var 287,8 värdar per 100 000 invånare i Sydafrika, 2,5 i
Norra Afrika samt 0,7 i länderna söder om Sahara91.

Internet tycks växa och fortsätter att göra det i hög takt är inget att tvivla över, trenden visar
också att utvecklingen kommer att fortsätta. Främst för att få människor och företag ännu är
uppkopplade i många länder. Skillnaderna är stora enbart i Europa. Det uppskattas att 37,8
procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet. Sverige är då det land som, efter
Island, har störst antal Internetanvändare92. I tabell 2 framgå samma siffra för några andra
europeiska länder.

                                                          
88 Ekenberg, Love och Asker, Lars. ����
�� 	�����	�	����	
������	�����
! Sida, Stockholm, 1999, s. 3.
89 Carlsson, Bo. .��	���
�	�
	�!�Falun 1999, s. 64f.
90 Samtlig statistik i detta stycke är hämtat från: Carlsson, Bo. .��	���
�	�
	�!�Falun 1999.
91 http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/index.html
92 I Island har 45 procent av befolkningen tillgång till Internet.
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��A877���  Antalet personer som har tillgång till Internet i några Europeiska länder

��14  ?24�2�� �12�7�>��:��8 E��B�61B�
Belgien Februari -99 1 400 000 16
Danmark November -98 1 100 000 22
Estland Oktober -98 152 000 10
Finland Augusti -98 1 430 000 27.9
Frankrike Maj -98 2 500 000 5.2
Grekland Januari -98 111 000 1
Island December -98 121 074 45
Italien Maj -98 2 600 000 4.14
Nederländerna November -98 1 800 000 10.7
Norge Januari -98 601 000 13.6
Portugal Januari -98 188 000 1.9
Ryssland Juli -98 1 000 000 0.67
Spanien Oktober -98 2 247 000 6.6
Storbritannien December -98 10 600 000 18
Sverige Februari -99 3 326 000 37.8
Tyskland Oktober -98 7 300 000 8.7
Österrike Augusti -98 442 000 5.5

Som framgår av tabell 2 är det relativt få människor som faktiskt har tillgång till Internet i
Europa. Den stora massan av människor både i Europa och i övriga världen har inte tillgång
till Internet eller annan informationsteknik. Om den nya politiska ordningen skall bygga på
modern informationsteknik är bristen på tillgång hos majoriteten av jordens befolkning ett
uppenbart problem. Siffror som dessa skall dock tolkas med viss försiktighet, eftersom
begreppet tillgång kan betraktas mycket olika. I teorin har exempelvis alla svenskar tillgång
till Internet i och med att många av Sveriges offentliga inrättningar såsom bibliotek har
installerat datorer med gratis Internetuppkoppling.

När det kommer till länder folkrika såsom Kina och Indien har en ytterst liten del av
befolkningen tillgång till dator och Internet. Dock, i Indien och i många andra
utvecklingsländer har det blivit mycket populärt med så kallade Internetkaféer och Telecenter
där allmänheten för en relativt billig penning kan få tillgång till Internet.

Det uppskattades att i mars år 1999 fanns 158,25 miljoner människor i världen som använde
Internet93. Siffrorna fördelade på de olika kontinenterna lyder som följer enligt tabellen nedan:

                                                          
93 Förtydligande: tabell 2 redogör för hur många personer i utvalda europeiska länder som har tillgång till
Internet rent generellt, tillgång behöver inte automatiskt betyda att de använder sig av Internet varje dag. Tabell 3
visar på hur många personer på de olika kontinenterna som under mars månad år 1999 hade tillgång och
verkligen var online det vill säga aktivt surfade på Internet under denna månad.
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��A877���� Antal online
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Hela världen 158 250 000 2.6
Afrika 1 140 000 0.2
Asien/Oceanien 26 970 000 0.8
Europa 36 550 000 5
Mellanöstern 78 000 0.04
Kanada & USA 88 330 000 29
Sydamerika 4 630 000 0.9

Internet kommer med största sannolikhet växa under de närmsta åren, frågan är i så fall med
hur mycket. Det finns uppskattningar som säger att antalet Internetanvändare stiger till drygt
320 miljoner redan år 2002. Detta framför allt mot bakgrund av den nya WAP-tekniken som
innebär en hopkoppling av Internet och mobiltelefoner. Internet kommer att bli tillgängligt för
alla dem som väljer att köpa en mobiltelefon med inbyggd WAP-teknik94.

Förutom att tillgången till Internet är starkt begränsad i många u-länder och då framför allt på
den afrikanska kontinenten är kostnaden för uppkoppling mot nätet mycket hög. I de
afrikanska länderna är detta ett stort problem då inkomsterna är låga. I genomsnitt kostar det
65 US dollars för att få tillgång till ett Internetkonto med lågservice i de afrikanska länderna,
samma kostnad i USA är 20 US dollars och då med fullservice. De beräkningar som gjorts
säger att den genomsnittliga kostnaden för ett Internetkonto i Afrika är över 100 US dollars
per månad95.

Kostnaden för hård- respektive mjukvara vad gällande datorer är också mycket höga i relation
till de låga lönerna i flertalet u-länder vilket ytterligare sätter stopp för införskaffandet av
persondatorer och Internet96. Det råder dessutom i dag en näst intill monopolsituation när det
kommer till operativsystem för datorer. Detta håller uppe priserna för de mest använda
systemen samt bidrar till att skapa en ofördelaktig kostnadssituation för länderna i tredje
världen97. Operativsystemen i sig, dess manualer och övrigt informationsmaterial är till största
delen uteslutande på engelska, ett språk som få människor i tredje världen behärskar.

"��� %6>2=14>3�9�16>�26318�*�	��3;<�2�84C8�B?�7481

Världsbanken tillika många biståndsorganisationer, däribland svenska Sida,  har
uppmärksammat den "digitala klyftan" som blir allt större mellan rika och fattiga länder.
Klyftan mellan de länder som har tillgång till information och ny teknik samt de som saknar
tillgång. Nyligen gjorde världsbankens president, James Wolfensohn följande uttalande:
"Tillgång till Internet är lika viktig för världens fattigaste människor som mer grundläggande
behov som bostäder och vatten98."

                                                          
94 Carlsson, Bo. .��	���
�	�
	�!�Falun 1999, s. 70. Det har dock visat sig att WAP inte har blivit den stora succé
som många trodde.
95 http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess/index.html
96 Ibid.
97 Ekenberg, Love och Asker, Lars. ����
�� 	�����	�	����	
������	�����
! Sida, Stockholm, 1999, s. 21.
98 http://www.sida.se/Sida/departments/199-static/nyhet_101/nyhet.htm
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Världsbanken beslutade därför i februari månad år 2000 att satsa 4,3 miljarder kronor i en
fond som skall stimulera Internetanvändningen i världens fattigaste länder. Projektet är ett
partnerskap mellan Världsbankens gren för privata investeringar; International Finance
Coperation, och det japanska Internetföretaget; Softbank. Internetföretag är dock inte speciellt
intresserade av att investera i u-länder, bortsett från de som tros ha stor tillväxtpotential som
exempelvis Brasilien. Världsbanksprojektet syftar därför till att styra om Internetföretagens
incitament. Fonden är tänkt att tillhandahålla medel för kunskapsförmedling inom modern
teknik, juridik och management. På så vis hoppas världsbanken underlätta delaktighet i den
digitala ekonomin för tredje världen99.

Sida har även de intresserat sig för att introducera IT i biståndet. Under 1999 utarbetade Sida
en handlingsplan för just detta inom organisationens så kallade IT-strategiprojekt. Resultatet
går att läsa i kompendiet �����	����6�����������
�	��9��5;!�Sida anser att informationsteknik är
viktigt för u-ländernas utveckling och IT skall sålunda integreras som en naturlig och viktig
del av utvecklingssamarbetet. Sida har som vision att stödja en snabb integration av IT i
mottagarländerna för att öka kunskapsutbyte och kommunikation inom länderna och
globalt100. �������

Flertalet NGO:s i Sverige har satsat pengar och tid på att skapa egna hemsidor samt arbetar
aktivt med den nya tekniken. Forum Syd, Rädda barnen, Röda korset, Svenska Freds,
Amnesty, Greenpeace, Afrikaguppen listan skulle kunna göras lång på alla föreningar som
valt att arbeta med Internet. I dag är det snarare svårare att finna någon förening som �
�	 valt
att arbeta med nätet än de som har. Forum Syd har till och med låtit publicera en bok med
titeln: �
�	�
	���6��	
������	������!�Häri ges en rad praktiska råd om hur ideella föreningar kan
använda sig av Internet i sitt dagliga arbete. Författaren trycker på att organisationers insatser
i kombination med nätet är ett kraftfullt verktyg för förändring i positivt riktning. Boken är
utgiven med ekonomiskt stöd från Sida samt Stiftelsen för Kunskaps- och
Kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Det var den borgerliga regeringen (1992-1994) med
Carl Bildt som statsminister vilka grundade KK-stiftelsen. Regeringen överförde 3,6 miljarder
kronor från löntagarfonderna till denna stiftelse som skulle/skall stimulera svenska IT-
satsningar101.

Internationellt sett arbetar FN aktivt med introducerandet av IT i tredje världen, det har också
uppstått en rad organisationer och partnerskap som specialiserat sig på just detta område.
Bellanet och Panos är två sådana exempel. Båda två arbetar med IT och tredje världen,
devisen bakom är att information leder till utveckling102.

"��� �?7>��3;<�	�

För att tredje världen skall ha en reell möjlighet att utvecklas med hjälp av IT måste länderna
ha tillgång till den moderna informationstekniken. Det är inte fallet i dag, men det existerar ett
ökat intresse från industriländers sida att förse tredje världens länder med modern teknik,
många länder i tredje världen är också intresserade av att få tillgång till IT. Hjälper
installerandet av datorer med Internet uppkoppling människorna i tredje världen?

                                                          
99 http://www.sida.se/Sida/departments/199-static/nyhet_101/nyhet.htm
100 Sida. �����	����6�����������
�	��9��5;!�Stockholm, 1999, s. 3.
101 http://www.kks.se/om/
102 http://www.undp.org/ och http://www.panos.org.uk/ samt http://www.bellanet.org/
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En uppfattning som stöds av många är att information i sig är bra, information utvecklar,
berikar, får människor att tänka till och ifrågasätta. IT kan i sin tur vara ett mycket
kostnadseffektivt sätt att ge avlägsna byar i tredje världen tillgång till information.
För om utveckling hänger samman med att ge människor makten att ta kontroll över sina egna
liv, blir tillgång till information avgörande. Inom hälsovården är tillgång till rätt sorts
information avgörande. Världshälsorganisationen, WHO säger att "40 % of health is
exchanging information103." Här kan modern informationsteknik vara av stort värde när det
kommer till att bekämpa epidemier och smittsamma sjukdomar. I Uganda har man exempelvis
lyckats bromsa den accelererande aidsepidemin med hjälp av lyckade
informationskampanjer104.

Materiella värden spelar dock fortfarande en stor roll, att ha någonstans att bo, tillgång till rent
vatten och mat är avgörande. Saknas basförnödenheterna i en människas liv blir tillgången till
modern informationsteknik inte av samma vitala intresse. Detta är också något som många
människor i tredje världen påpekar, såsom exempelvis sjuksköterskan Supatra Koirala. Hon
arbetar på ett sjukhus i Katmandu, Nepal ett land där 14 % av invånarna har tillgång till
elektricitet och fyra av 1000 har tillgång till telefon, hon säger: "Our priorities are hygiene,
sanitation, safe drinking water. How is having access to the Internet going to change that105?"
En läkare på samma sjukhus säger: "Instead of putting money and energy on hooking up
doctors to the Internet we need to take care of basic health infrastructure first106."

Här märks tydligt den paradox som IT står för i tredje världen. Invånarna är i stort behov av
information om hur exempelvis HIV smittar, sjukhuspersonal är i behov av medicinsk fakta.
Merparten av universitetssjukhusen i tredje världen har inte råd att köpa in medicinsk
litteratur eller prenumerera på medicinska tidskrifter. Tillgång till Internet kan därför vara av
stort värde för personalen och sålunda patienterna som de behandlar. Doktor Ruhakana
Rugunda som tidigare var hälsominister i Uganda har sagt: "Information poverty is one of the
most serious obstacles facing health professionals in the developing world107".

Å andra sidan gör Internet inget konkret åt bristen på rent vatten, mat, hygienartiklar och så
vidare. Länderna i tredje världen lider stor brist på basvaror, de saknar basinfrastruktur, ofta
skulle installerandet av en fungerande telefonledning avhjälpa den största informationsbristen.
Något som Etiopiens transport- och kommunikationsminister Doktor A M Hussein påpekar:
"The Internet is not out priority in the communications sector, we are giving priority to giving
telephone lines to our people108."

Viktigt i den nya politiska ordningen som skall utvecklas i den postwestfaliska eran är att
skapa sociala relationer som är mer jämlika till sin natur. Inom hälsoområdet kan
informationsteknik bidraga till ökad jämlikhet u- och i-länder emellan. Om sjukhusen i tredje
världen får tillgång till datorer med Internetuppkoppling har personalen i u-länderna samma
möjlighet som personalen i i-länderna att läsa den senaste vetenskapliga forskningen. De har
också en möjlighet att publicera sina egna alster och på ett mer aktivt sätt deltaga i den
medicinska debatten. Göra sina röster hörda på ett mycket konkret sätt i stället för att gå via
biståndsorganisationers personal, isoleringen bryts och dialog kan uppstå.
                                                          
103 http://www.un.org/Depts/eca/
104 Klemming Sofia och Mårtens Ylva.  "Maten och värdigheten."  ���	
�0%�	�	�, 00.11.18.
105 http://www.panos.org.uk/
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
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Människorna i tredje världen kan också på ett konkret sett tillskansa sig information och
kunskap. Kontroll över sitt eget liv och delaktighet i tillvaron kan ersätta känslan av
okontrollerat utanförskap. Som det ser ut i dag finns det en rad praktiska problem, först det
mest uppenbara bristen på tillång till informationsteknik, men också bristen på utbildning.
Analfabetismen är vida utbredd i många länder i tredje världen, för att kunna ta till sig
information krävs det att personen ifråga kan läsa den. Ytterligare ett problem är när
personalen på de ofta underbemannade sjukhusen i tredje världen skulle ha tiden att leta
medicinsk fakta på Internet, publicera sina alster, samt om de i praktiken har resurser att
genomföra de behandlingar som går att finna information om på Internet. I dag skulle många,
framför allt barn, kunna räddas i tredje världen med hjälp av en enkel vaccinering mot
sjukdomar som malaria. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, trots att många
människor i tredje världen saknar basförnödenheter behöver inte detta ses som en ursäkt för
att icke introducera modern informationsteknik i länderna.
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Dialog är centralt begrepp i den nya politiska ordningen. Informationsteknik och framför allt
Internet tycks vara ett av de mer fulländade medium för att åstadkomma kommunikation och
dialog. Internet är ett frivilligt nätverk av sammankopplade datorer som bygger på att
informera men framför allt kommunicera människor emellan över länders gränser, avstånd
betyder allt mindre. Det hela tog sin början i samband med kalla kriget och USA:s
förberedelser inför ett eventuellt kärnvapen krig. Landet ville ha en kommunikationslänk som
skulle fungera även om stora städer förstördes. Svaret blev ett helt decentraliserat
datornätverk, Arpanet, som sattes upp på sjuttiotalet och främst användes i forskningssyfte. År
1983 delades nätverket upp i det militära, Milnet, och det civila, Internet, som sedan dess
snabbt expanderat.

Internet har sedan starten haft ett eget liv. Det har blivit ett starkt massmedium tillgängligt för
stora grupper. Nätet innehar en enorm mångfald samt är helt och hållet oöverskådligt. Det
finns ingen början eller slut, ingen systematisk ordning, ingen som har kontroll eller
bestämmer. Allt detta utgör en enorm potential för det oväntade samtalet. Det är därför inte
förvånande att många kontrollsamhällen försöker stoppa Internet. I Kina har beslutsfattarna
länge arbetat för att stänga stora delar av Internet för sina medborgare. Vilket än så länge har
misslyckats, exempelvis under ockupationen av Himmelska Fridens torg sände de kinesiska
studenterna sina bulletiner över nätet109. Det finns en hel uppsjö av liknande exempel; när
Slobodan Milosevic i Serbien försökte tysta studentradion och radio B92, två av de viktigaste
fristående medierösterna i landet, genom att stänga av sändarna stoppades hans avsikter med
hjälp av Internet. Över natten lades sändningarna ut på webbsidor både på engelska och
serbiska. Radiostationerna hade därmed världsomspännande publik, de fick sedermera tillbaka
sin sändare, regimen backade110.

Många påstår i dag att Internet är en viktig del av det informations- och kunskapssamhälle
som håller på att växa fram. Internet utgör en bra plattform för kommunikation och dialog
människor emellan. Modern informationsteknik och Internet tycks kunna ha potential att bli
den praktiska katalysatorn för Linkalters teoretiska vision om ��	������	����
��������
���
���������������
��%!� Utvecklas Internet och större delen av jordens befolkning verkligen får
tillgång till nätet kan det kanske bidraga till ökade sociala relationer människor emellan,
relationer som är mer universalistiska till sin natur. Med hjälp av Internet och övrig
informationsteknik kan eventuellt främlingar involveras i dialogen vilket är en av
förutsättningarna för att uppnå ett idealistiskt medborgarskap i den nya politiska ordningen.
Internet  kan kanske också bidraga till att minska ojämlikheter människor och länder emellan,
det kan öka känsligheten för kulturella skillnader. En av anledningarna till detta är att i nätets
tidevarv är inte människan längre en del av en väl avgränsad och suverän helhet, utan i stället
sker oräkneliga strömmar av icke platsbundna handlingar, av virtuella möten människor
emellan, möten som tidigare aldrig skulle ägt rum. De platsbundna hierarkierna ersätts med
flödets dynamik. Detta kallar Manuel Castells övergången från ��	����	��������	 (platsernas
rum) till ��	����	������� �(flödenas rum)111.
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I den allmänna debatten beskrivs också ofta Internet som något som skall leda till en jämlikare
värld, där elektroniken skapar fri tillgång till information och förenar människor i en global
kultur rakt genom sönderfallande nationsgränser. Denna tilltro att tekniken befriar och raserar
gränser är också en sida av Internet. En annan sida är att Internet tycks skapa en ny
uppdelning av mänskligheten, men efter gamla mönster; de som har tillgång till nätet och de
som inte har tillgång112. Det finns farhågor att IT enbart kommer öka klyftorna mellan i-länder
och u-länder. Det talas en del om; ���������	������%��!��
��������
����������% samt
uppdelningen av �
��������
����	��
�����	�
��!��Visionen är att IT och då framför allt
Internet skall bidraga till att skapa en digital demokrati där ländernas medborgare snabbt kan
få information om viktiga politiska beslut och på ett aktivt sätt påverka beslutsfattarna samt
också aktivt medverka i den demokratiska proceduren. Risken är i stället att det bildas en ny
form av aristokrati. En så kallad informationsaristokrati bestående av välutbildade individer
som på ett tidigt stadium tog till sig IT och vet hur man skall dra fördelar av det och fortsätter
att göra det i allt större utsträckning. Om olika länders medborgare inte har tillgång till
modern infrastruktur och service vill resultatet endast bli befästande av redan tidigare mönster
av ojämlikhet både inom länder och emellan länder. Det uppstår individer och hela länder som
har tillgång till information; �
��������
����	, och de som inte har tillgång<��
��������

���	�
�����! Precis som informationsteknik tycks kunna bidraga till det oväntade samtalet,
involvera främlingar i den mycket viktiga dialogen kan IT eventuellt öka klyftan människor
och länder emellan. ����������

Även om Internet når de flesta länder i dag - direkt eller på omvägar - är det en mycket liten
del av jordens befolkning som faktiskt har möjligheten att utnyttja nätets möjligheter. När det
talas om detta globala nät tycks globalt i realiteten betyda USA och resten av vad som brukar
kallas den rika världen. Det verkar som om USA och Europa, som via Internets globala
verkningar borde vara på väg ut i periferin, i stället har skaffat sig ett försprång gentemot
resten av världen och då framför allt gentemot de allra fattigaste länderna114.

Detta kanske är en av anledningarna till att det är viktigt för tredje världen att få tillgång till
modern informationsteknik. Kunskap och information tycks framstå i dag som en av de
viktigaste faktorerna bakom ekonomisk utveckling, länder i tredje världen borde också få
tillgång till all denna information för att sedan avgöra om de har nytta av den eller inte. En
början på att skapa mer likartade villkor för utvecklingsländer och industriländer.
Världsbanken och Sida förespråkar denna linje, en representant för Världsbanken säger att "IT
börjar ge så stort välstånd i i-länder att man snarare måste fråga sig om de fattiga länderna har
råd att inte vara uppkopplade115."

Informationsteknik ses som en möjlighet för tredje världen, en möjlighet som länderna inte
har råd att avstå ifrån. Det är inte frågan om ett val från tredje världens sida huruvida de
verkligen vill ha tillgång till IT utan mer ett måste att avstå från IT är att avstå från utveckling,
tankegångar såsom dessa är relativt vanliga att finna hos globaliserings- och IT-förespråkare.
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Det finns en vision om att informationsteknik skall fungera som ett befrielseprojekt världen
över. Med hjälp av modern teknik skall länder och människor utvecklas, berikas samt komma
närmare varandra, men gäller att se det hela från ett realistiskt perspektiv. I dag är det få i
tredje världen som har tillgång till IT. Detta globala befrielseprojekt är inte så globalt, det går
inte att bortse ifrån att den nya elektroniska samhällsordningen utgår ifrån i-länder och då
framför allt USA. Om det med informationsteknik åsyftas kommunikation och överföring av
information mellan datorer har den västliga industrivärlden skaffat sig ett rejält försprång. Det
gäller fortfarande att bo i rätt region, på rätt del av jordklotet, besitta de rätta kunskaperna
samt att kunna betala för sig. Med IT verkar världen både bli större och mindre, komma
närmare samt bli allt mer avlägsen116.

Återigen uppstår en paradox, för IT har en befriande, gränsöverskridande potential, det ligger
i dess natur. Problemet är att IT ännu verkar ligga inbäddad i gamla maktstrukturer både när
det kommer till politik, ekonomi och kultur, så länge den gör det riskerar IT att reproducera
den rådande världsordning117. Därför är det oerhört viktigt för tredje världen att få tillgång till
modern teknik på ett tidigt stadium så att de kan medverka i den nya kunskapsbaserade
ekonomin och sätta sin prägel på det hela, att på så vis motverka en ökad klyfta mellan i- och
u-länder.

För som IT ser ut i dag så är det oerhört västdominerat, det går inte att förneka. Ett enkelt
exempel är Internet och den språkdominans som råder där. Huvudspråket på Internet är
engelska118. Fem procent av jordens befolkning har engelska som modersmål och tio procent
talar aktivt engelska. År 1995 var 95 procent av informationen på Internet på engelska, år
1998 hade siffran fallit till 80 procent119. Den engelska språkdominansen består i IT
sammanhang, och med lingvistiks dominans kommer kulturell dominans. Många människor i
u-länder är rädda för att spridandet av IT endast kommer innebära att västs kultur stärker sin
hegemoni världen över120.

Detta går emot Linklater teori om den tredelade transformationen�samt föreställningen om en
global samtalsgemenskap. Ett kommunikationsnät som till största delen består av ett språk, en
kulturströmning, ett nät som dessutom tycks bli alltmer kommersialiserat, där det är svårt att
skilja sanning från lögn, där sexsajter blir allt mer dominerande. Betraktas Internet från detta
perspektiv upplevs Linklaters teori om den tredelade transformationen som skall säkra
respekten för kulturella skillnader, stärka engagemanget för att reducera materiella
ojämlikheter, samt uppmuntra sociala tendenser som i sin tur skall reducera grundläggande
moraliska brister aningen malplacerad. Det går inte att påstå att Internet är moralens väktare
precis. Viktigt att ha i minnet är att Internet är ett decentraliserade medium där ingen
bestämmer eller har kontroll, upplevs nätet för enkelspårigt och att det saknas information på
ens eget språk, om ens egen kultur är det bara att tillföra en sajt som behandlar detta. Under
förutsättningen att individen ifråga har tillgång till nödvändig utrustning samt kunskap, men
det är ingen som förbjuder en person att tillföra sina åsikter på nätet det är fritt fram för alla
och envar. Internets uppbyggnad erbjuder människor en enorm möjlighet att sprida sina
kunskaper, sitt språk, sin religion, sin historia och så vidare på gott eller ont.

                                                          
116 Ilshammar, Lars och Larsmo, Ola. 0	�! ��������	
����
��	�!�Gnesta 1997, s. 59.
117 Ibid, s. 61.
118 Walch, Jim. �
���	�
	�! London 1999, s. 50ff.
119 Wijkman, Anders. ��	�	���
��	7��	�����=�)�
	��	���
����	��������������	+�Antecknat av författaren vid
seminariet "IT for development - promoting communication between people and nations." hållit på  Sida
00.05.05.
120 Walch, Jim. �
���	�
	�! London 1999, s. 52.



39

Väl utlagt finns det att tillgå för miljontals personer världen över, makthavare liksom vanliga
medborgare, Internet har en potential att kunna skapa en global samtalsgemenskap världen
över.

���� 	1:3���2631�:D��B8��3;<��B�B8�-

I dag uppskattas det att det finns över 6,8 miljoner dokument tillgängliga på Internet och var
fjärde sekund tillförs nätet en ny hemsida121. Möjligheten att ta del av all information som
finns på Internet är av naturliga skäl inte genomförbart, precis som det är en omöjlighet att ta
del av all information som existerar i tryckt format såsom böcker, tidskrifter och så vidare. En
fråga som uppstår är vem skall läsa all denna information samt hur skall man finna
information som är relevant för just en själv. När det kommer till Internet är det extra svårt att
finna just det man söker eftersom nätet saknar struktur. Hur skall länder i tredje världen finna
den information som är relevant för dem och samtidigt inte riskera att drunkna i information?
Möjligheten att snabbt finna relevant information är vitalt för människorna i tredje världen
eftersom kostnaderna där för uppkoppling mot Internet är mycket hög i jämförelse med väst,
dessutom är lönerna låga och generellt sett är resurserna små. Ett exempel som må göra bilden
klarar har jag hämtat från boken �
���	�
	��skriven av Jim Walch, dekanus för Södertörns
lärarhögskola:

"Another example is a story told to me by a participant in a computer training seminar I taught in
New Dehli. This was for NGO:s doing social and development work. One gentleman told me
about his first nightmarish experience with electronic mail. As soon their support group in the
USA found out that they had installed email in their office in India, they started sending large
amounts of information via email. And the Indian organization discovered that a whole month’s
salary was spent merely on the connection costs for picking up this information dump. Although
well-meant and sent with good intentions, it was still an information dump and a drain of local
resources122."

Av citatet framgår att för mycket information snarare kan leda till problem än hjälp.
Problemet i det här fallet är att kostnaden för informationen är högre än nyttan. Något som
man också bör ha i minnet är vad all denna information skall användas till. Det talas mycket
om information men mindre om innehåll. Informationen måste vara av intresse för berörda
individer. Frågan är också om alla människor jorden över verkligen behöver all denna
information.

För att verkligen ha nytta av information måste man i realiteten ha resurserna att kunna
förändra sin situation till det bättre. Det krävs också en hel del för att kunna omvandla
information till insikt. Det är först med kunskap och framför allt insikt som något konkret kan
skapas. Mycken information i sig, utan minsta möjlighet att kunna ta den till sig, förstå sig på
den, kritiskt granska den är utan värde. Denna omvandling av information till kunskap och
insikt är en process som kräver traditionell utbildning, det kräver förmågan att kunna läsa och
skriva och så vidare. I många länder i tredje världen är läs- och skrivkunnigheten låg. I Afrika
ligger läs- och skrivkunnigheten när det kommer till vuxna runt 55 procent, under 1995 deltog
mindre än 30 procent av Afrikas befolkning i undervisning på mellan och högstadienivå. I
höginkomst länder deltog under 1993 97 procent av befolkningen i undervisning på mellan
och högstadienivå123.
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Den utbredda analfabetismen i tredje världen sätter stopp för många människor att på ett
effektivt sätt kunna nyttja modern informationsteknik. Framför allt sätter det stopp för de mest
fattiga och utsatta att förbättra sitt liv med hjälp av modern teknik, gamla mönster tycks
upprepa sig, såsom att de människor som befinner sig längst ner på samhällets skala  kommer
att förbli där, trots informationsteknik.

Det går inte att bortse ifrån att i dagens ekonomi verkar immateriella värden bli allt viktigare,
det går heller inte bortse ifrån för att kunna nå immateriella värden är det av vikt att
människor har tillgång till materiella värden. Immateriella värden grundas på materiella, på
det faktumet att individen har tillgång till rent vatten, mat för dagen, sjukvård och utbildning.
Det är svårt, på gränsen till omöjligt att hoppa över det materiella och gå direkt till det
immateriella.

Informationsteknik och Internet tycks ha potential att skapa en global samtalsgemenskap
världen över. Alla människor i världen kommer i så fall för första gången i historien ha en
reell chans att deltaga i dialogen och uttrycka sina åsikter, vilket är en av förutsättningarna för
att den nya politiska ordningen skall kunna infrias. Frågan är bara om vi verkligen vill ha alla
människors åsikter hela tiden? Behöver vi verkligen veta alla människors åsikter hela tiden?
Frågor som dessa uppstår och det finns inga givna svar. Internet kan också bli det medium där
människor får lyssna till och ta del av andra människors åsikter. Det talas om att individer
genom detta för första gången kommer bli verkliga medborgare i den globala byn, men
människor som man inte vill skall vara medborgare kommer bli det också. Det blir också allt
viktigare att människor i sin tur är kompetenta att skilja mellan vad som är väsentligt och vad
som är oväsentligt.

Världsbanken har satsat stora pengar på olika  IT-projekt inom skolväsendet i utvecklande
länder. Ett sådant är )�����
���������,
��	���%  till en kostnad av 1,2 miljoner dollar. Viss
kritik mot sådana projekt och liknande har framförts av afrikanska universitetslärare och
studenter, här är tre exempel:

"A university professor here gets around US $  4,000 a year. With that money [$ 1.2 million] just
imagine how many lecturers you could have. If the World Bank is really wanting to help African
universities then the first step would be to encourage the Africans to return back home. In the end
it is only the Africans who could solve thier problems124."

"Such a top-down down project is going to make things worse. It will create dependency and
complacency and of course will never be sustainable I can tell you already now that after a couple
of million are down the drain, the project will go the way of the dodo on the day when the first bill
comes due after funding runs out125."

"Some aid projects seem to be designed with the assumption that Africa suffers from a shortage of
neurons, rather than hardware126."

Citaten visar tydligt den problematik som hör samman med biståndsprojekt och då framför
allt biståndsprojekt där informationsteknik är involverat. Installerandet av modern teknik
hjälper föga om basundervisningen brister, om kvalificerade lärare saknas och så vidare.
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Risken är också att välmenande biståndsprojekt där IT står i centrum kan leda till en känsla av
beroende för många utvecklande länder, beroende av väst och västs teknik samt
bidragspengar.

Ytterligare problem är få av Afrikas fattiga länder har råd att underhålla och uppdatera
tekniken när väl biståndspengarna är slut, utvecklingen går oerhört snabbt i dag så ny teknik
är inte ny särskilt länge. Det gäller för Världsbanken och biståndsorganisationer att gå
försiktigt fram för att undvika att människorna i tredje världen skall få känslan av
underlägsenhet och beroende. Det måste också ges utrymme för att låta människorna i tredje
världen lösa sina egna problem.

Den information och kultur som sprids i dag via IT är till majoriteten västs, det är från nord
till syd den sprids och inte tvärtom. Industriländerna har det tekniska försprånget i och med
det kan nord upprätthålla alla de andra fördelar nord har över syd. IT kan därför betyda
ytterligare en våg av dominans från industriländerna. Uttrycket "elektronisk kolonisation" har
uppstått. Det är västs definition av kunskap och kultur som sprids. All denna information som
väst erbjuder tredje världen via IT kan ses som en ny dominans från väst, denna gång i form
av information127. Som tidigare noterat är en väg att motverka detta att förse tredje världen
med modern informationsteknik så att de på lika villkor med väst exempelvis kan producera
egna hemsidor på Internet, beskriva sin kultur, historia, göra sin röst hörd. Bli aktiva deltagare
i den internationella debatten, inte enbart förbli den passiva parten som väst förser med den
hjälp väst ���� att länderna i tredje världen behöver.

Det går inte att bortse ifrån att när ett land blir allt mer beroende av modern
informationsteknik blir det också allt mer sårbart. Ett lands elnät, telekommunikationer,
transportsystem och flygfält kan relativt lätt slås ut och skapa total kaos. Själva kärnan i
tankegången att modern informationsteknik skall öppna dörrar för dialog och samtycke kan i
stället leda till en ny dominans för dem som har tillgång till den mest sofistikerade tekniken.
Det kan också leda till en ny gigantisk sårbarhet som skapar nya problem, ny rädsla hos
länders ledare men även hos länders invånare. Vetskapen om att ett annat land som har
ytterligare avancerad teknik på några minuter kan slå ut hela landets infrastruktur. Detta är
givetvis inget nytt problem, men det har intensifieras i och med att många länder i världen har
blivit ytterst sårbara och beroende av modern informationsteknik. Känslan att vara beroende
av någonting är aldrig bra eftersom beroende skapar rädsla.

Linklater hävdar bland annat att globalisering kommer leda till att stater upprättar nya
relationer mellan universalism och skillnader samt att detta byggs in i deras politiska
strukturer. Viktigt att ha i minnet är att modern informationsteknik, som är en del av dagens
globaliseringsprojekt, kan leda till att en ny form av sårbarhet och osäkerhet byggs in i
framtidens politiska strukturer. Nya relationer mellan stater skapas men också nya problem.

���� �73A�76>8�619*�@3>626B2�8778��189�26B2-

I boken /	����	
��)�� skriver John Naisbitt: "världen håller på att förändras från en
samling nationalstater till en samling nätverk128." Ett citat som passar in på Linklaters teori
om den nya politiska ordningen som skall utvecklas i den postwestfaliska eran.
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Globala maktorganisationer, såsom exempelvis den Europeiska Unionen, EU och
Världshandelsorganisationen, WTO, får allt mer makt. Samtidigt genomkorsas världen av
civila nätverk av transnationella aktörer med betydande förmåga att påverka maktsituationen i
olika delar av världen, stora företag och NGO:s har fått ökad betydelse129.

Detta problematiserar, inte bara de gamla nationalstaternas suveränitet utan också den
representativa demokratin. EU:s demokratiska underskott är ett välkänt fenomen, många
NGO:s har också bristande representativitet. Det går att se detta som kritik mot den nya
politiska ordning, eller rättare sagt oordning, som håller på att växa fram ur dagens
globalisering och modern informationsteknik130. Det går också att se det hela från motsatt
synvinkel. Något som Geoff Mulgan gör i sin bok &�

	7��%. Häri beskriver han framväxten
av en ny, postmodern och postnationell ordning som växt fram under globaliseringens
inverkan:

"Men det anmärkningsvärda förhållandet vid slutet av det 20 århundradet är att ordningen, inte
oordningen, i världen är så stor. Det är den ordningen som gör det möjligt att resa till och handla
och kommunicera med mer avlägsna platser än förr … Konstigt nog är det de som har störst nytta
av denna ordning som minst inser det. Ungdomar i Frankrike och Tyskland, vars föräldrar, och
släktingar i flera generationer utkämpat blodiga krig tar freden för given … Handelsmännen som
tjänar pengar i Bangalore eller Guangdong tycker förmodligen att deras samhälle lamslås av
oordning. Direktörer för stora företag är förtjusta i den romantiska bilden av sig själva som
framgångsrika i en kaotisk värld. Men det som de alla delar med varandra är inte desto mindre
ordning, och en ordning som är av ett helt annat slag än något som tidigare skådats i världen …
Kärnpunkten i denna framväxande ordning är att öppenhet skapar större säkerhet131."

Mulgan hävdar här att globalisering skapar ordning och i denna nya ordning är öppenhet ett
centralt tema, en öppenhet som skapar säkerhet. Mulgan påstår vidare att: "den postmoderna
ordningen vilar på ömsesidig inblandning och öppenhet, och på samverkan av makt132."
Teorin bakom detta är att den nationella ordningen håller på kollapsa men inte på ett kaotiskt
sätt utan �
������	����	��såsom Mulgan uttrycker saken. Denna nya ordning är annorlunda än
den gamla eftersom den grundas på frivillighet, samarbete samt ömsesidigt förtroende. Vissa
globaliseringsförespråkare hävdar att i denna nya framväxande politiska ordning kommer
Morgenthaus klassiska realistiska definition av internationell politik - ��������	������� 	� -
omdefinieras till - ������	�����
������� 	����!

Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet har liknande tankegångar
som Mulgan. I sin bok �	
����
����
	��������	
�����������	�������������������	��skriver
Rojas:

"… vill jag ge min tentativa lösning på den postnationella maktens gåta. Mitt lösenord är Internet
och min lösning heter det globala protokollet. … Med skapandet av nätet, denna decentrerade
struktur, detta öppna och okontrollerbara  utrymme för kommunikation, skapades också den nya
tidens organisatoriska arketyp och metafor, det som motsvarar maskinens mångtydiga roll i det
gamla industrisamhället … Att vara med i det nya globala samarbetet och bejaka de transnationella
protokollet som reglerar det markerar givetvis den klassiska nationalstatens död. Nätets och över
huvud taget nätverkens själva struktur är per definition oförenlig med nationalstaternas
konstruktion kring ett tydligt maktcentrum och lika tydliga territoriella gränser134."
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Rojas skisserar här på en helt ny politisk ordning som grundas på frivillighet, tolerans och
frihet. Internet och det globala protokollet kommer att forma morgondagens samhällen. Den
klassiska nationalstaten, med sitt tydliga maktcentrum är på väg att försvinna. Det finns
paralleller mellan Rojas, Mulgan och Linklater. Alla utgår de ifrån att en ny politisk ordning
skall utvecklas, där dialog och samtycke sätts i centrum. Rojas är den som konkretiserar det
hela genom att påstå att Internet är mediet som skall göra denna nya ordning möjlig.

Vid sidan av Mulgans och Rojas ljusa bild av dagens globalisering, existerar det också en
mörkare bild. En debatt som handlar om de orättvisor som följer i globaliseringens spår. Det
senaste året när Världshandelsorganisationen, WTO, Världsbanken och Internationella
valutafonden, IMF haft möten har dessa möts av protester från tillresta demonstranter. Vad
demonstranterna främst protesterar mot är de frihandelsavtal som exempelvis EU, Nafta och
WTO förhandlat fram sinsemellan. Tanken bakom ett frihandelsavtal är att varje företag skall
kunna uppsöka de platser där marknaderna är som bäst och lönekostnaderna är som lägst
inom det område som avtalet gäller. Därmed ökar näringslivets vinster som i sin tur skall
generera fördelar för alla inblandade135.

Förespråkarna för frihandel pekar på att den likriktning som förhandlas fram mellan lagar och
normer enbart gäller världens ekonomiska och teknologiska infrastruktur. Denna
standardisering leder i sin tur till mångfald och solidaritet. När marknadstorget planats ut kan
de kulturella olikheterna och den konstnärliga mångfalden frodas. Kritikerna mot frihandel
varnar å andra sidan för att i framtiden kommer man att i varje stad finna samma slags
industripark där samma slags transnationella bolag tillverkar samma slags produkter som
sedan säljs i samma slags shoppingcentrum.

Förespråkarna hävdar vidare att den fria marknaden skapar välstånd åt alla.
Bruttonationalprodukten och den ekonomiska tillväxten har förbättrats i de flesta länderna de
senaste åren. Kritikerna svarar med att den fria marknaden polariserar jordens befolkning. De
pekar på att inkomstskillnaderna och den sociala utslagningen ökar i dag �
�� de flesta
länder136.

Världsbanken gav i mars år 2000 ut boken ����	������	�������däri konstateras att antalet
fattiga i världen ökar och sämst är utvecklingen i Afrika. Enligt Världsbankens statistik räknas
de som tvingas leva på mindre än två dollar per dag som fattiga. I dag tjänar 57 procent av
jordens befolkning mindre än två dollar per dag, alltså över 2800 miljoner människor räknas
som fattiga. Världsbanken skriver:

"Trots att den rika världen satsar miljarder varje år, tusentals hjälparbetare lägger ner ett oändligt
arbete och trots att rikedomarna i världen är större än någonsin, finns det fler fattiga än vid förra
sekelskiftet … För den stora massan av de fattiga är biståndsprogrammen, hur välmenande de än
är, betydelselösa137."

Trots rådande frihandelsavtal och modern informationsteknik ökar alltså fattigdomen i
världen och i dag är den förödande, detta enligt Världsbanken själv.
Globaliseringsförespråkare, som exempelvis Mauricio Rojas hävdar att: "det som behövs, inte
minst för de fattigast skull, är mer frihandel och internationellt samarbete138."

                                                          
135 Jonsson, Stefan. "Frihandelsupproret" ���	
�0%�	�	�, 00.10.01.
136 Ibid.
137 Andersson, Ingvar. "Fattigdomen breder ut sig." ���	
�0%�	�	�� 00.03.15.
138 http://www.motattack.nu/text/mauricio1.asp



44

Ytterligare globalisering, det är huvudsvaret på dagens orättvise- och fattigdomsproblem
enligt de som förespråkar frihandel. Dock, det saknas inte kritik mot globaliseringens och
frihandelns effekter.

I boken ��	��������"����
����#�����$�������kritiserar redaktörerna Baylis och Smith
globaliseringens utvecklingen i världen. I sin kritik diskuterar de huvudsakligen hur rättvist
globalisering egentligen är. De konstaterar att effekterna av dagens globalisering är väldigt
ojämna. Baylis och Smith hävdar att globaliseringen tillämpas endast i den utvecklade så
kallade första världen. I resten av världen, det vill säga tredje världen, existerar det ingen
globalisering. Det kan också diskuteras, enligt dem, huruvida globalisering enbart är det sista
steget av Västimperialism. De krafter och vanor som globaliseras är de som bekvämt nog går
att finna i den västliga delen av världen. Det går att se dagens globalisering som en triumf av
västliga värderingar och detta på bekostnad av värderingar från andra kulturer139. Martin Khor
går så långt att han hävdar: "Globalization is what we in the Third World have for several
centuries called colonization140."

Vissa kritiker påstår att när världen blir alltmer globaliserad ökar antalet förlorare avsevärt.
Detta eftersom globalisering representerar framgång av liberal kapitalism i en delad värld.
Slutsatsen blir att globalisering inte bara är imperialistiskt till sin natur utan att den också
exploaterar förlorarna. Baylis och Smith påstår vidare att de krafter som globaliseras inte
nödvändigtvis behöver vara goda sådana. Globalisering gör det lättare för terrorister och
knarkkarteller att verka. De ställer också frågan huruvida internationella sociala rörelser är
ansvariga för sina handlingar utifrån ett demokratisk perspektiv. Om de inte är det kan detta
leda till stora problem. Vem tar ansvar för att demokratin i ett globalt samhälle upprätthålls?
Som motvikt till detta kan det konstateras att statsvetaren David Held har utmejslat en teori
som han kallar "kosmopolitisk demokrati141." Något som också bör hållas i minnet är
Mulgans teori om att globalisering bidrar till ordning och denna nya ordning skapar säkerhet.

En organisation som kritiserar frihandel och fått uppmärksamhet den senaste tiden är Attac.
Denna politiskt oberoende förening bildades den tredje juni 1998 i Frankrike av Ignacio
Ramonet, som är en av redaktörerna på tidningen -	�/�
�	����������>�	. Han tog upp den
amerikanske ekonomen och nobelpristagaren James Tobins idé om en låg (0,05%)
beskattning av spekulativa penningtransaktioner för att på detta sätt finansiera en mer jämlik
värld. Enligt Attacs egna beräkningar skulle en sådan skatt ge mer än 100 miljarder dollar per
år. Attacs idéer spred sig snabbt och organisationen har nu fått stöd i flera andra länder
däribland Sverige142. Svenska Attacs tre prioriterande mål är:

"Att införa en Tobinskatt och avskaffa skatteparadisen.
 Att motverka användning av offentliga pensionssystem för spekulation.
 Att avskriva de fattigaste ländernas skulder143."

                                                          
139 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997, s. 10.
140 Scholte, Jan Aart. ��	��������"����
����#�����$�������i "�The Globalization of World Politics" red Baylis,
John och Smith, Steve. Oxford 1997, s. 15.
141 ��	��������"����
����#�����$��������red Baylis, John och Smith, Steve. Oxford, 1997, s. 10.
142 http://www.attac.org/sverige/. Attac står för: "Association for the Taxation of financial Transactions for the
Aid of Citizens", vilket kan översättas till: "organisationen för beskattning av finansiella transaktioner till nytta
för medborgare".
143 http://www.attac.org/sverige/
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Beträffande Attac är organisationen i sig inte emot globalisering eller modern
informationsteknik, de använder flitigt Internet för att nå ut med sitt budskap. Vad Attac
fokuserar på är ekonomiska faktorer, den enligt dem likriktning av ekonomin som pågår samt
ökningen av spekulativa transaktioner vilket "gör att världens länder i allt större utsträckning
hamnar i de stora ekonomiska aktörernas händer144."

I Sverige bildades under hösten år 2000 nätverket Motattack som kraftig tog avstånd från
Attacs idéer. På deras hemsida skriver initiativtagaren Mauricio Rojas att Motattack skall
fungera som "en virtuell mötesplats för alla som vill försvara det öppna samhällets ideal mot
slutenhetens krafter145." Enligt Motattack och övriga globaliseringsförespråkare leder
globalisering till ökad öppenhet, till fri rörlighet för människor, idéer och resurser. Vilket är
vad de fattiga i världen behöver, delaktighet i världsekonomin inte utanförskap146.

��"� ��226943��3;<�	�

Linklaters teori om ��	������	����
��������
 samt tankegången att världen är på väg in i en
ny postwestfalisk era där dialog och samtycke är centralt har flera tilltalande aspekter.
Användandet av informationsteknik som verktyg för att i realiteten kunna genomföra
morgondagens postwestfaliska samhälle är också det tilltalande. Det finns dock en hel del
problem på vägen, de mest uppenbara, bristen på infrastruktur i många av länderna i tredje
världen har redan uppmärksammats. Ett annat är den extrema fattigdom som existerar i
världen i dag. 1200 miljoner människor tvingas leva på mindre än en dollar per dag och, som
nämnts tidigare, 2800 miljoner människor tjänar mindre än två dollar per dag. Statistik visar
att den ekonomiska klyftan mellan de 20 procent av jordens befolkning som är rikast
respektive fattigast har ökat från 30:1 år 1960 till 61:1 år 1991147.

Brott och fattigdom går hand i hand och i många länder i tredje världen härjar HIV/AIDS
svårt, andra sjukdomar såsom tuberkulos har på grund av den enorma fattigdomen åter fått
fäste. Om en människa är sjuk, inte har mat för dagen eller några pengar är det svårt, näst
intill omöjligt för henne att flytta, eller att förverkliga sina eventuella idéer, att deltaga i
globaliseringen, i dialogen kräver resurser. Har en individ inte resurser är och förblir hon
onekligen utanför. I Världsbankens bok: ����	������	����� låter författarna världens fattiga
själva komma till tals. Läses deras redogörelser så inses bättre hur förödande fattigdom är:

"Poverty is like living in jail, living under bondage, waiting to be free" — Jamaica.

"Poverty is lack of freedom, enslaved by crushing daily burden, by depression and fear of what the
future will bring." — Georgia.

"If you want to do something and have no power to do it, it is talauchi (poverty)." — Nigeria.

"Lack of work worries me. My children were hungry and I told them the rice is cooking, until they
fell asleep from hunger." — an older man from Bedsa, Egypt.

"When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there is famine
in her house; no clothing, and no progress in her family." — a woman from Uganda.

                                                          
144 Ibid.
145 http://www.motattack.nu/
146 Ibid.
147 Thomas, Caroline, $��	��%���	�	����	
����
����
�	��i "�The Globalization of World Politics" red Baylis,
John och Smith, Steve. Oxford 1997, s. 450.
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"For a poor person everything is terrible - illness, humiliation, shame. We are cripples; we are
afraid of everything; we depend on everyone. No one needs us. We are like garbage that everyone
wants to get rid of." — a blind woman from Tiraspol, Moldova.

"I repeat that we need water as badly as we need air." — a woman from Tash-Bulak, The Kyrgyz
Republic148.

Citaten talar sitt tydliga språk, fattigdom tar effektivt bort alla möjligheter till förändring, till
framsteg. Även om människorna desperat vill förändra sin situation gör fattigdomen detta
omöjligt, att 57 procent av jordens befolkning räknas som fattiga skapar en ännu dystrare bild.
Världsbanken och OECD har beslutat att år 2015 skall den globala fattigdomen vara halverad.
Problemet är bara att i dag ökar fattigdomen och inte bara i tredje världen utan även i
västvärlden. Begreppet den fjärde världen används allt oftare för att beskriva det moderna
informationssamhällets fattiga zoner. Fattigdom kan nämligen ses som något relativt, det
påstår i alla fall nobelpristagaren i ekonomi Amartya Sen. Enligt honom är den fattig som inte
har möjlighet att leva ett anständigt liv i det samhälle han eller hon är född149.

Det vore dock ett misstag att skylla den ökande fattigdomen på informationstekniken. Vad
som bör hållas i minnet är att IT är bara teknik, inte något annat. Det är människorna som
nyttjar tekniken som måste använda den till att bekämpa fattigdom. Det är människorna som
nyttjar tekniken som måste svara upp mot Linklaters krav i den tredelade transformationen.
Människans uppfinningsrikedom och kreativitet går inte att stoppa. Tekniken finns där och
den är vad människan gör den till, vare sig mer eller mindre. Rent tekniskt erbjuder
informationsteknik en bra möjlighet till kommunikation. De individer som i dag har tillgång
till informationstekniken samt lärt sig hur man använder den har dragit många fördelar därav.
De upplever en ny sorts frihet och nya möjligheter. Problemet är i stället den begränsade
tillgången samt bristen på kunskaper hur man nyttjar tekniken. Problemet är också den
förödande fattigdomen och världens alla orättvisor.

För att fattiga människor i tredje världen skall ha en möjlighet att få det bättre krävs det
förändringar på flera plan. När det kommer till den internationella planet kräver tredje världen
förändringar på flera områden, det gäller framför allt skipandet av rättvisa mellan i-länder och
u-länder. Vad som bör hållas i minnet är att västs synsätt på rättvisa inte är kompatibel med
tredje världens, detta enligt bland annat statsvetaren Hedley Bull. Den största klyftan när det
kommer till tredje världens uppfattning av rättvisa och västs är den gällande ekonomiska
rättvisa. Den internationella institution som fått utstå mest kritik från globaliseringskritiker är
också Internationella valuta fonden, IMF. Det finns de som hävdar att fondens så kallade
strukturanpassningsprogram och villkorliga lån har bidragit till sönderfallet i många
afrikanska stater samt förvärrat läget i det forna Sovjetunionen. Det går att finna statistik som
visar på att Världsbankens och  Valutafondens policy under åttio- och nittiotalet misslyckats.
Skillnaderna mellan de rika och fattiga länderna är i dag större än någonsin, och de
utvecklingsländer som lyckats bäst ekonomiskt är de som struntat i Valutafondens
rekommendationer och satsat på en industrialisering driven av staten. I dag kräver många
länder i tredje världen skuldavskrivning. De hävdar att det är mer rationellt att låta sina ofta
små statsbudgetar gå till att bekämpa AIDS och bygga skolor i stället för att betala räntor till
banker i väst150.

                                                          
148 http://www.worldbank.org/poverty/voices/listen-findings.htm
149 Klemming, Sofia och Mårtens, Ylva. "Maten och värdigheten" i ���	
�0%�	�	�, 001118.
150 Jonsson, Stefan. "Frihandelsupproret" ���	
�0%�	�	�, 00.10.01.
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Flertalet länder i tredje världen fokuserar alltså på ekonomisk rättvisa medan länderna i väst
är mer fokuserade på uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna. Ytterligare ett tvisteämne
mellan tredje världen och väst är maktfördelningen. Många länder i tredje världen upplever
sig vara beroende och sårbara, de vill ha mer makt. Frågan är om västerländska länder
någonsin kommer ge upp en del av sin makt till förmån för utvecklingsländer. De nya
kommunikationsflödena hotar dagens nationalstater och dess tydliga maktcentrum, frågan är
om informationsteknik kommer leda till en omdistribution av makt mellan u-länder och i-
länder.

Det är tveksamt, det är också ovisst om länder som i dag innehar stor makt ger upp den. Även
om dialog står i centrum i dagens värld, så går det inte att förneka att de länder som har
resurser och makt att backa upp sina argument och krav har ett övertag i dialogen. Den
westfaliska erans maktstrukturer sitter i, informationsteknik till trots, det vore naivt att tro att
världens länder går in i den postwestfalisk eran på lika villkor, med lika förutsättningar att
kommunicera i den globala samtalsgemenskapen.
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Ett område där modern informationsteknik inger hopp är strävande för ökad jämlikhet mellan
könen. I många länder i dag världen över är kvinnor mycket isolerade. De är hänvisade till att
ta hand om hemmet, har liten tillgång till information och få möten med andra människor. Ett
sätt att behålla den gamla maktstrukturen mellan män och kvinnor är just att neka kvinnor
utbildning, kunskap och information. Internet kan eventuellt ändra på detta, med hjälp av
nätet kan kvinnor få tillgång till information, de kan vara med i nyhetsgrupper, diskutera med
andra kvinnor, upptäcka att förändring är möjligt, att även de kan deltaga i den offentliga
sfären. I en FN rapport går det att läsa följande:

"When I am asked if there is hope at the end of it all, two bright spots spring to mind. One is
gender equality and the human energy that this could unleash for Africa. The other is the immense
possibilities opened by information technology: a tool that is becoming cheaper, that is far more
accessible than any we have ever had; that could wipe out ignorance and give new meaning to
governance and participation … If Africa is at the periphery of the information revolution, it
follows that because of where women are located in our society they are currently in the 'margins
of margin' of this development. Conversely, if African women could harness ICTs, they could
surely become a tool for their emancipation and indeed for the emancipation of Africa as a
whole…the ECA believes that information technology is central to poverty reduction, which in
turn is central to the empowerment of women151."

Informationsteknik framställs här som ett viktigt redskap för dagens och framtidens
emancipation samt fattigdomsbekämpning. Med hjälp av IT skall Afrikas kvinnor kunna bryta
trenden att ständigt befinna sig i samhällets utkant, i stället skall de aktivt kunna deltaga i
utvecklingen.

I en annan rapport går det att läsa liknande tankegångar:

"For many activists, the concept of ’cyberspace’ is critical to understanding the importance of new
technology for women. ’The issue of space has always been central for women and is highly
sensitive, particular in Africa,’ argues Marie-Helene Mottin-Sylla of the Synergy, Gender and
Development Programme of the NGO, ENDA Tiers Monde, in Senegal. ’The freedom to have
access to spaces other than the bedroom and kitchen, and to fully and safely be able to act other
public spaces is key to women’s full participation in the world’s future. Unless African women can
participate fully in cyberspace, they will face a new form of exclusion from society’152."

Här uppmärksammas att om kvinnor inte får tillgång och utbildning i informationsteknik
riskerar de utsättas för en ny form av exklusion från samhället. Enligt Linklaters teoretiska
utgångspunkt skulle denna nya form av exklusion vara exempel på orättvis exklusion.
Informationsteknik kan ses som ett hjälpmedel för människor att lära sig de specifika ritualer
av inklusion och exklusion som gör det möjligt för dem att fungera som kompetenta
medlemmar i just sin politiska kommun. IT kan också fungera som något helt nytt vilket
skapar nya former av orättvis exklusion både inom kommunerna samt mellan dem. De binder
samman de grupper som har tillgång och separerar dem från de som inte har tillgång.
Informationsteknik kan bidraga till samtalet men det kan också skapa nya gränser.

                                                          
151 http://www.un.org/Depts/eca/
152 http://www.panos.org.uk/briefing/Internet.htm
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Gränserna i sig är inte det negativa, rättvis form av exklusion får förekomma i projektet den
tredelade transformationen, problemet är i stället att nya gränser av orättvis exklusion bildas.
Om samhället diskriminerar kvinnor genom att neka dem informationsteknik skadar detta
kvinnors intressen genom att de inte får en rättvis representation i dialogen. För att uppnå ett
idealistiskt medborgarskap måste de moraliska gränserna av den politiska kommunen vidgas i
syfte att involvera exkluderade främlingar. I det här fallet räknas kvinnor vilka nekas tillgång
till informationsteknik som exkluderade främlingar. Informationsteknik kan bidraga till ökad
ojämlikhet vilket i sin tur skadar den tredelade transformationen. Informationsteknik är dock
ett utmärkt medium för att öka öppenheten människor emellan vilket är ett positivt bidrag till
unviersalismen som skall utvecklas i den nya politiska ordningen. Det största problemet i
dagens samhälle är dock inte bristen på öppenhet inför andra människor, det vill säga
universalism, utan otillräcklig respekt för kulturell mångfald. Informationsteknik kan mycket
väl bli det medium som säkrar respekten för kulturella skillnader. Problemet med kulturella
skillnader är att människor kan utveckla extrema egenarter inom dessa skillnader. Extrema
egenarter är något som Internet dras med. Som tidigare noterats går det på nätet att finna en
mängd mindre tilltalande uttalande och material såsom homofobiska uttalanden,
barnpornografi, rasistiska organisationer och så vidare. Det som ses som Internets styrka, att
ingen kontrollerar eller bestämmer vad som skall skrivas och tyckas, kan också skapa problem
sett från perspektivet extrema egenarter inom kulturella skillnader. Internet kan uppmuntra
människor till extrema egenarter något som skall försöka undvikas inom den tredelade
transformationen.

I dag domineras Internet dessutom av manliga användare, vilket inte är lyckat sett utifrån ett
jämlikhetsperspektiv.  Uttrycket "male and pale" säger en hel del om informationsteknikens
utveckling hitintills. I rapporten: ��	��
�	�
	���
�����	��%*�(	����	�������	����%�	+�går det att
läsa följande:

"One consistent criticism centres on the domination of Internet use by men. Access to information
means access to power and most societies continue to exclude women from both. Estimates
suggest that the global Internet gender ratio has remained static for a number of years, with around
63 per cent male users and 37 per cent female users. Less optimistic is the Association for
Progressive Communications’ claims that male domination of computer networks is as high as 95
per cent153."

Siffror som dessa är givetvis nedslående, men det finns ljuspunkter. På senare tid har en rad
sajter produceras på Internet av kvinnor för kvinnor. En sådan är Sawnet, South Asian
Women's Network vars slogan är "brown and female." Det hela fungerar som ett forum för de
personer som är intresserade av kvinnofrågor i södra Asien. Sajten innehåller allt från
intellektuella texter om filmer och böcker skrivna i Asien till mer konkret hjälp såsom
adresser och kontaktpersoner  kvinnor kan vända sig till om de utsatts för misshandel154.

Viktigt i den tredelade transformationen är att minska ojämlikheterna, och inte då enbart
mellan könen utan också mellan länder samt inom länder. Frågan är om informationsteknik
kan bidraga med att minska ojämlikheter i världen. Det finns givetvis inget klart svar på den
frågan. Trenden som visar sig är att IT kan bidraga till ökad jämlikhet om tillgången ökar,
men IT har också tendens att vidga klyftorna både mellan och inom länder. Indisk IT-industri
har exempelvis haft stora framgångar de senaste åren. Landet exporterade mjukvara för 40
miljarder kronor i fjol, och de kommande åren förväntas mjukvaruexporten mer än tiodubblas
till 500 miljarder kronor.
                                                          
153 http://www.panos.org.uk/briefing/Internet.htm
154 http://www.umiacs.umd.edu/users/sawweb/sawnet/
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Det är mer än det totala värdet på all indisk export i dag och innebär ett lyft för landets
ekonomi155. Export av mjukvara har visat sig vara en god affär för Indien, informationsteknik
skapar sålunda möjligheter för indisk ekonomi att utvecklas och förbättras. Problemet är bara
att detta tycks inte räcka, Sunil Wadhwani grundare och VD för det amerikanska IT-företaget
����	�&������ beläget i Indien säger: "Man kan tala om två Indien i dag. Det ena är IT-indien,
som egentligen bara berör 0,1 procent av befolkningen, och de andra är resten156." I resten av
Indien finns 300 miljoner indier som lever i absolut fattigdom och många miljoner till som
inte har det mycket bättre ställt.

Problemet med informationsteknik än så länge är sålunda att IT endast berör en liten del av
befolkningen inom länder och endast en liten del av jordens länder. Informationsteknik skapar
nya klyftor och ytterligare ojämlikhet, något som inte är tanken inom den tredelade
transformationen. Samtidigt går det inte förneka att Indiens export av mjukvara har gett landet
stora inkomster, även om inkomsterna är skevt fördelade inom befolkningen.

���� 	128�182>�>2��52��

Något som det i dag satsas mycket på bland IT-företag är att försöka förstå sig på Internet.
Inom det stora IT-företaget CMGI som bland annat är ägare till Alta Vista, en av de äldsta
sökmotorerna på Internet, satsas det enorma resurser just på att försöka förstå sig på Internet,
för att sedermera kunna tjäna alltmer pengar på det157. För det går inte att bortse ifrån att
Internet har utvecklats från att ha varit en källa att söka information och kunskap från, till att
bli alltmer kommersialiserat158. Forskarna från Alta Vista har kommit fram till att Internet
liknar en fluga, det vill säga en sådan som herrar bär till fest. Se figur tre.

�69�����  Internets underliggande struktur

                                                          
155 Koblanck, Anna. "Indien behöver mer än IT." ���	
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156 Ibid.
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�0%�	�	�� 00.05.21.
158 Ilshammar, Lars och Larsmo, Ola. 0	�! ��������	
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1. Nya webbsidor dyker upp hela tiden. Här finns länkar in till det mest trafiktäta området
men inga länkar tillbaka.

2. Kärnan: här sker den absolut dominerande delen av trafiken. Här finns alla portaler på de
vanligaste språken. För att kunna tjäna pengar på en sajter måste man befinna sig här.
Ingen sajter är mer än sju musklick bort.

3. Sajter som tillhör den offentliga sektorn håller sig ofta för sig själva. Det samma gäller
organisationer och andra folkrörelser. Det går att länka sig ut hit från kärnan men inte att
komma tillbaka.

4. Periferin: här finns liten eller ingen kontakt med kärnan. Här finns livaktiga öar till
exempel sajter på ovanliga språk, eller organisationer som vill hålla sig för sig själva. Här
finns framför allt det som är bortglömt, där kontakten med kärnan kapats159.

Denna teori visar på att själv kärnan av Internet, där de stora pengarna finns, utspelas nästan
allt på de vanligaste språken, främst då på engelska. Hemsidor för NGO:s, offentlig sektor
samt sidor på ovanliga språk har ingen som helst kontakt med kärnan och möjligheten att
tjäna pengar via nätet är därmed förlorad. Det existerar visserligen sajter på ovanliga språk,
sajter gjorda av NGO:s för att ge människorna i tredje världen värdefull information om
exempelvis sjukdomsbekämpning, men det finns ingen direkt relaterande förtjänst att hämta
här. När det inte finns någon kontakt med kärnan klassas det som bortglömt från en
kommersiell synvinkel. Flertalet länder i tredje världen, med sina ovanliga språk, annorlunda
kultur och värderingar än västs riskerar, trots Internet, att bli ignorerade.

Det centrala i den tredelade transformationen är dock inte pengar utan att skapa ökade sociala
relationer som är mer universalistiska till sin natur, mindre ojämlika samt mer känsliga för
kulturella skillnader. Det går dock inte att bortse ifrån att pengar spelar en viktigt roll, kanske
till och med en avgörande roll, i dagens samhälle och kommer säkerligen fortsätta att göra det
även i den postwestfaliska eran. Enligt denna flugmodell utesluter Internet på ett markant sätt
möjligheten att skapa förtjänst via nätet om man exempelvis har ett ovanligt språk som
modersmål. Har ett företag i tredje världen en produkt som de vill sälja via Internet måste de
producera en hemsida på något av nätets vanligaste språk, företrädesvis engelska. Internet är
globalt men trots det gäller det fortfarande att besitta de rätta kunskaperna samt att kunna
betala för sig. Detta orsakar brist när det kommer till respekten för kulturella skillnader och
mångfald. Det existerar givetvis kulturell mångfald på Internet men den är fortfarande
hänvisad till periferin, att hänvisa den kulturella mångfalden till periferin får inte förekomma i
den tredelade transformationen. Det är i stället oerhört viktigt att involvera exkluderade
främlingar i dialogen för att uppnå ett idealistiskt medborgarskap. Alla måste ha möjlighet att
deltaga i dialogen för att utifrån dialogen kunna avgöra huruvida en exklusion är rättfärdigad
eller inte. Som det är i dag kan ytterst få människor på jorden deltaga i den dialog som förs på
Internet, vilket har gjort nätet skevt. Internet prioriterar de människor och länder som har
tillgång samt exkluderar de som inte har tillgång. Från detta aningen konstlade perspektiv blir
hela Internet ett exempel på orättvis exklusion, men det är inte Internet i sig som är en orättvis
exklusion utan bristen på tillgång hos alla de människor i dag skulle vilja ha tillgång till nätet.
Under tiden riskerar Internet att bli västdominerat, engelska är det dominerande språket,
hemsidor om väst kultur, historia, politik och så vidare är i majoritet. Det finns givetvis en
mängd sajter som behandlar utvecklande länders kultur, historia och  politik, men dessa sidor
är som oftast sammanställda av människor i väst. Det existerar få hemsidor gjorda av och för
människorna i tredje världen.
                                                          
159 Öhman, Daniel. "Internet liknar en fluga." ���	
�0%�	�	�� 00.05.21. Flugmodellen är fritt tolkad av
författaren.
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Internet må vara globalt och öppet för alla, men kanske är det inte så globalt som förespråkare
vill påskina och det verkar heller inte vara så öppet som göres gällande.

Enligt globaliseringsförespråkare såsom Rojas håller dagens nationella ordning på att
kollapsa, men inte på ett kaotiskt sätt utan i stället håller en ny sorts ordning på att skapas. En
ordning där frivillighet, tolerans och frihet är honnörsorden160. Frivilligheten, toleransen och
friheten bygger i sin tur till stor del på Internet. Flugmodellen som presenterades ovan ger
visst stöd för att det finns struktur och ordning även bakom Internet. Under ytan av det
decentraliserade och oöverskådliga nätet existerar det ordning. En helt ny värld har bildats,
där det existerar regler och föreskrifter, oftast oskrivna sådana men de finns där likväl. En ny
sorts etikett har exempelvis utvecklas i nätets kölvatten, kallat Netikett. Helt enkelt regler för
hur man skall skriva och uttrycka sig på Internet men framför allt vad man skall försöka
undvika. De som använder sig av Internet gör det helt frivilligt. Det var också genom en
frivillig anslutnings- och förhandlingsprocess som nätet spred sig världen över. Det
imponerande med Internet, enligt Rojas, är att det har genomförts utan våldsamheter eller
våldsinstrument och detta på mindre än 30 år161. Vilket givetvis inger visst hopp för den
dialog som skall utvecklas i den nya politiska ordningen. Detta att ett utmärkt
kommunikationsmedel vilket kan fungera som det praktiska verktyg där dialogen sedan kan
frodas har utvecklats på fredlig väg och med frihet som ledstjärna. Dock det existerar en
ordning bakom Internet trots denna frihet och frivillighet. Det går att ställa frågan vilka har
utvecklat denna ordning? Det bästa svar som går att få Svaret är de som hitintills har använt
Internet, och vilka har dominerat nätet hitintills? Jo, människor från industriländer. Det går
inte att förneka att informationstekniken sprids från nord till syd. Det är till största delen
människor som bor i industriländer vars värderingar, kultur och politik som sprids via
Internet. Internet må vara fritt men det är fortfarande nords ordning som sprids och
upprätthålls med hjälp av det, inte syds.

Det finns ett talesätt som de människor som valde att arbeta med informationsteknik tidigt tog
till sig, det lyder: �
��������
� �
������	���		! Det är en tanke med rötterna i
sjuttonhundratalets upplysning. Det handlar om en slags befrielse, information, nyheter samt
tillgången till datorer skall vara fri och tillgänglig för alla, överallt, eller som Bill Gates
uttrycker saken: "Slutmålet för informationsteknologin är den fullständiga elimineringen av
geografiska avstånd - ett sätt att exploatera den totala kunskapen162."  Det låter vackert med
information som inte låter sig ledas eller förfalskas, på senare år har dock talesätt fått en
mindre välklingande fortsättning*���
��������
� �
������	���		��������		���������	��
���	
,�)���!�Det går inte att förneka att den nya digitala världsordningen som den postwestfaliska
eran av dialog och samtycke skall byggas på ursprungligen kommer från USA och att den
därefter snabbt spred sig till andra industriländer.

Denna osynliga ordning bakom Internet vars existens både kritiker och förespråkare av
globalisering erkänner finner jag vara av intresse. Inom området internationell politik har
begreppet ordning länge varit omdiskuterat. I Hedley Bulls klassiska verk, ��	��
��������
���	�%��är begreppet ordning av central betydelse, utan ordning kan exempelvis inte rättvisa
komma till stånd. Enligt Bull existerar det ordning i dagens internationella samhälle.

                                                          
160 Rojas, Mauricio. �	
����
����
	��������	
�����������	�������������������	�. Stockholm, 2000. s. 30
161 Ibid, s. 32.
162 Ilshammar, Lars och Larsmo, Ola. 0	�! ��������	
����
��	�!�Gnesta 1997, s. 44.
163 Ibid.
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Primitiva anarkiska samhällen uppvisar likheter med det internationella samhället i det
avseende att ordning upprätthålls trots frånvaro av central auktoritet164.
Samma parallell tycks gå att dra med det anarkiska Internet, även där existerar det en slags
ordning trots frånvaron av central auktoritet. Dock, till skillnad på den homogena kultur som
ligger till grund för primitiva anarkiska samhällen har Internet en heterogen kultur något som
nätet tycks ha gemensamt med det internationella samhället vars kultur också betraktas som
heterogen enligt Bull. Internet är unikt på det sättet att det upprätthåller en heterogen ordning
inom ramen för det internationella samhället. Genom att ha sagt detta vill jag givetvis inte
förringa det faktum att informationstekniken i dag är mycket skevt fördelad världen över och
att tillgången skiljer sig markant länder och invånare emellan. Dock, Internet är fortfrande ett
ungt medium och om fördelningen världen över blir mer rättvis har nätet en enorm potential
att åstadkomma en ny heterogen ordning inom ramen för det internationella samhället. Något
som i stället oroar mig personligen är det faktum att de människor som i dag är ledande inom
informationsteknik och media har ackumelerat sådana enorma rikedomar. Microsofts
huvudägare, Bill Gates förmögenhet uppskattades nyligen av tidningen Affärsvärlden till
cirka 100 miljarder dollar, eller närmare 900 miljarder kronor. Gates förmögenhet beräknas
öka med 634 dollar per sekund. Företaget Microsofts vinst ökade under 1990-talet med 45
procent per år. Microsoft räknas i dag som världens mest värdefulla bolag med ett börsvärde
på 4100 miljarder kronor, det kan jämföras med Stockholmsbörsen, vars bolag värderas
sammanlagt till drygt 3300 miljarder kronor. Bill Gates i sin tur räknas vara den rikaste
människan som någonsin levat165.

Det är tydligt att världens rikaste blir allt fler och rikare. De 200 rikaste arbetande
människorna har i dag en förmögenhet som för första gången överstiger en biljon dollar, eller
cirka nio biljoner kronor, enligt tidningen Forbes årliga lista. Det innebär en fördubbling
jämfört med vad de 200 rikaste hade för tio år sedan166.  I mina aningen naiva öron rimmar
detta illa med tankegången att dagens utveckling av informationsteknik och globalisering
kommer leda till en mer rättvis värld. Från en krass synvinkel kan man påstå att dagens
utveckling är att informationstekniken har gjort några få procent av jordens befolkning
mycket rika medan majoriteten av jordens invånare fortfarande lever i armod. Bill Gates
ägnar sig dock åt viss välgörenhet, han donerade exempelvis nyligen 200 miljoner dollar för
att ge bibliotek i USA möjlighet att köpa in datorer (antagligen utrustade med hans egna
program...). Lawrence Ellison, ägare av dataföretaget Oracle, donerade ungefär samtidigt 100
miljoner dollar till kommunala skolor i New York och mediemogulen Ted Turner har donerat
FN 35 miljoner dollar167. Donationen till FN innebar att inga länder under år 2001 behöver
kompensera för det bortfall som blir följden av att USA:s andel justeras ned några
procentenheter. Den amerikanske fastighetsmagneten Donald Trump erbjöd sig dessutom
nyligen i ett direkt brev till FN:s generalsekreterare Kofi Annan att renovera det illa medfarna
FN-högkvarteret och detta till drygt en miljard dollar billigare än vad som renoveringen
beräknats till168.

                                                          
164 Bull, Hedley. ��	��
������������	�%. London, 1995, s. 61ff och 93ff.
165 http://www.afv.se/artiklar\99-49\99-49-analys.html. Om man vill roa sig att studera Bill Gate och siffror
ytterligare går det att konstater att sedan 1986 har Gates förmögenhet ökat med cirka fyra miljoner kronor i
timmen eller knappt 100 miljoner per dag. När Microsofts aktie sjönk med 56 cent, ca 4 kronor, förlorade Bill
Gates 2,5 miljarder kronor, på en dag.
166 http://www.afv.se
167 http://www.dn.se
168 Pehrson, Lennart. "Miljardär erbjuder FN hjälp." ���	
�0%�	�	�� 01.01.03.
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Huruvida denna utveckling är lämplig, att privatpersoner finansierar FN, går givetvis att
ifrågasätta, något som dock inte finns utrymme till i denna uppsats. Jag vill bara påvisa
trenden i dagens samhälle att globaliseringen och informationstekniken hitintills inte har
skapat rättvisa framför allt inte ekonomisk rättvisa världens länder och individer emellan,
däremot finns det en enorm potential hos informationstekniken och framför allt Internet att
bidraga med en ny heterogen ordning där dialog och samtycke står i centrum.
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Syftet med detta arbete har varit att undersöka huruvida informationsteknik skapar
möjligheter för tredje världen att utvecklas eller om IT i stället ökar klyftan mellan
industriländer och utvecklande länder.

Under arbetets gång har jag stött på tecken som tyder på att informationstekniken skapar
möjligheter för många länder i tredje världen, dock informationstekniken verkar också kunna
skapa nya problem och nya orättvisor. Det mest uppenbara problemet i dag när det kommer
till informationsteknik är den bristande tillgången för människor i utvecklingsländer, men
också för vissa samhällsgrupper inom industriländer (företrädesvis äldre människor samt
lågutbildade ensamstående mödrar). När det kommer till de praktiska problemen beträffande
informationsteknik och tredje världen är bristen på elektricitet det mest utmärkande. Det
uppskattas att två miljarder människor i världen saknar elektricitet, 80 procent av jordens
befolkning har till exempel inte tillgång till eller har ens använt en telefon. Resultatet av
bristen på infrastruktur för telekommunikation i många utvecklingsländer är att ytterst få
människor i dessa länder har tillgång till informationsteknik. När det kommer till
informationsteknik verkar bristen på tillgång vara en av de största orättvisorna, men även om
tillgången ökar behöver inte det betyda att klyftan mellan u- och i-länder automatiskt minskar.
Bara industriländerna förser tredje världen med modern informationsteknik kommer
fattigdomen i världen och andra orättvisor minska är en felaktig uppfattning. För
informationsteknik i sig tycks inte vara en garanti för utveckling. IT är enbart teknik, inte
något annat. Till sist är det ändå människorna som nyttjar tekniken som måste använda den
till att bekämpa orättvisorna i världen. Det finns tecken som tyder på att informationsteknik
och då framför allt Internet har skapat stora möjligheter för många länder i tredje världen,
exempelvis inom hälsoområdet och inom undervisningen. Problemet för många
utvecklingsländer är dock att de saknar basförnödenheter, såsom rent vatten, mat, någonstans
att bo, lärare för undervisningen och så vidare mot problem som dessa hjälper inte
informationsteknik.

En av frågeställningarna i detta arbeta var:

• Kan globalisering och IT bidraga till en ny politisk ordning som grundas på dialog och
samtycke i stället för våld och makt?

Det finns inget givet svar på den frågan, dock informationsteknik och framför allt Internet
inger hopp för att en ny politiska ordning där dialog står i centrum skall kunna infrias. Internet
utgör en enorm potential för det oväntade samtalet. Med hjälp av Internet kan människor för
första gången ta del och lyssna på andra människors åsikter, människor och åsikter som de
aldrig annars skulle haft möjligheten att komma i kontakt med. Dialogen kan vidgas, tidigare
exkluderade främlingar kan inkluderas. Något som är en förutsättning för den tredelade
transformationen förverkligande. Med hjälp av den nya framväxande dialogen kan respekten
för kulturella skillnader öka.

Informationsteknik har dock visat sig ha en tendens att upprätthålla gamla gränser, samt i
vissa fall skapa nya. Den skeva fördelningen av informationsteknik världen över verkar vara
en av orsakerna till detta. Som det är i dag kan yttest få människor på jorden deltaga i den
dialog som förs med hjälp av informationsteknik. Informationsteknik verkar också till vis del
ha den elakartade tendens att öka klyftan människor och länder emellan.
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De som har tillgång till den nya tekniken och kan utnyttja den på rätt sätt får allt fler fördelar
medan de som inte har tillgång eller inte besitter de rätta kunskaperna halkar onekligen allt
mer efter.

Informationsteknik kan eventuellt komma att skapa nya former av orättvis exklusion både
mellan individer och hela länder emellan. Internet är i dag väldigt västdominerat när det
kommer till  innehåll och språk, nätet som helhet gynnar inte utvecklingsländer utan i stället
är det industriländerna som får allt fler fördelar och tjänar alltmer pengar via Internet. Klyftan
mellan u- och i-länder kan komma att vidgas ytterligare.

När det kommer till den nya politiska ordningen som skall utvecklas i den postwestfaliska
eran kan modern informationsteknik ses vara en av förutsättningarna. Denna nya politiska
ordningen skall grundas på dialog och samtycke. Det går inte att förneka att
informationsteknik tycks vara ett bra medium för genomförandet av dialog, för tillgången till
fri och obegränsad mängd av information, för möten människor emellan, för kunskapsutbyte,
för ökad förståelse människor emellan. Det finns tecken som tyder på att informationsteknik
skapar nya villkor i politiken, villkor som svarar upp mot Linklaters krav i tredelade
transformationen. Informationsteknik inger hopp om förändring, om att människor kan få
ökad kunskap och att denna kunskap kommer att leda till ökad respekt för kulturella
skillnader, till känslan av kontroll över sitt eget liv. Löses tillgångs- och utbildningsfrågan kan
mänskligheten vara på väg in i en mer harmoniska era. I en era där dialog och samtycke styr i
stället för våld och makt.

• Kan globalisering och IT bidraga till en mer rättvis värld?

En förutsättningar för att globalisering och informationsteknik skall bidraga till en mer rättvis
värld är att alla jordens länder och människor får möjligheten att deltaga i globaliseringen
samt får tillgång till informationsteknik. I dag verkar fallet inte vara så, dagens värld verkar
inte vara så global som framställs. Gamla mönster tycks sitta i både när det kommer till
politik, kultur men framför allt ekonomi. Handel och investeringar sker fortfarande i stor
utsträckning mellan redan industrialiserade länder. Involveras fler länder i globaliseringen, får
fler människor tillgång samt utbildning i informationsteknik kanske en ökad rättvisa kan
komma tillstånd. Frågan som uppstår är vems definition av rättvisa som skall vara rättesnöret,
länder i tredje världens definition eller länder i väst? Enligt Bull är inte tredje världens krav på
rättvisa kompatibel med de moraliska idéer som råder i väst. Globalisering och
informationsteknik tycks inte lösa den tvisten, dock när det kommer till ekonomisk rättvisa
har väst på senare tid börjat acceptera tredje världens krav på skuldavskrivning.

Enbart informationsteknik kan givetvis inte lösa problematiken vad gällande rättvisa, men
informationsteknik kan vara ett utmärkt hjälpmedel i den pågående debatten. IT kan vidga
debatten, skapa delaktighet för länderna och människorna i tredje världen. Delaktighet i
världsekonomin och den internationella debatten är av stort värde för utvecklingsländer.

Huruvida delaktighet löser tvisten vad gällande rättvisa är svårt att avgöra. Det finns risk att
positionerna blir än mer låsta, tredje världen fokuserar på ekonomisk rättvisa, länderna i väst
fokuserar på respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta, att positionerna blir än mer låsta,
är givetvis inget hållbart argument för att inte förse tredje världens länder med
informationsteknik.
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Ökad delaktighet och jämlikhet länder och människor emellan kan komma att skapa nya
problem, nya krav ställs, men detta är något som Linklater utgår ifrån när han målar upp sin
teoretiska vision av den tredelade transformationen. Med hjälp av dialog skall dessa nya
problem lösas, avgörande för att den tredelade transformationen skall fungera i verkligheten
är att dialogen kan utvecklas och att alla människor som berörs har möjlighet att deltaga. Det
är dock aningen naivt att ha inställningen att bara alla jordens invånare blir försedda med en
dator med Internetuppkoppling så kommer världen bli harmonisk och rättvis. Internet må vara
ett utmärkt forum för dialog men för att en mer rättvis värld skall uppnås krävs det mer
djupgående strukturomvandlingar. Kanske det behövs ökad frihandel såsom
globaliseringsförespråkare propagerar för eller införandet av en särskild skatt på spekulativa
penningaffärer såsom Attac-rörelsen förespråkar. Uppenbart är i alla fall att utvecklingsländer
behöver mer än enbart IT.

Ytterligare ett argument som burkar framhållas är att informationsteknik är en modern form
av kolonisation, från väst över utvecklings länder. I en första anblick finns det skäl att dra den
slutsatsen, exempelvis är Internet oerhört västdominerat både innehållsmässigt och språkligt.
Hitintills har Internet utvecklats av länder och människor i väst, sålunda har det fått en västlig
prägel. Väst har i och med detta fått ett stort försprång när det kommer till nyttjandet av
informationsteknik. Detta är inte ett argument för att inte förser tredje världens länder med IT,
för utan IT kommer dessa länder komma onekligen än mer efter i utvecklingen. Argument
såsom att införa IT i tredje världen enbart kommer leda till en modern variant av
kolonialisering är kanske ett sätt för länder i väst att lindra sitt dåliga samvete för att de på
ytterligare ett område, IT, har misslyckats att integrera utvecklings länder. För att den västliga
dominansen skall brytas när det kommer till informationsteknik krävs det att länderna och
människorna i tredje världen får tillgång och att alla får tillgång, inte bara en marginell
procent av befolkningen såsom fallet är i exempelvis Indien.

Något som uppmärksammats i detta arbete är att Internet tycks ha en underliggande ordning.
Detta påpekar både kritiker och förespråkare av globalisering. Kritikerna tar fasta på att den
ordning som sprids via Internet är västdominerad. Det har påpekats att Internet till största
delen är ett amerikanskt, engelskspråkigt medium. Den ordning som upprätthålls och sprids
via nätet är Nords och inte Syds. Globaliseringsförespråkare hävdar å andra sidan att den nya
ordningen som håller på att skapas med hjälp av informationsteknik är en ordning där
frivilligheten, friheten och toleransen är vägledande. Internet är ett ungt medium som när det
utvecklas och tillgångsfrågan löses kommer leda utvecklingen i den postwestfaliska eran.
Kommunikation, immateriella värden, kunskap och nya idéer kommer flöda fritt i den globala
världen.

Internet visar tecken på att upprätthålla en heterogen ordning, detta trots bristen av central
auktoritet. Detta är något som Internet har gemensamt med det internationella samhället, vars
ordning också är oenhetlig enligt Hedley Bull.

Informationstekniken har hitintills genererat stora vinster för hela länder, företag och enskilda
individer. Många människor världen över har fått det bättre tack vare informationstekniken.
Det problematiska är att från ett bredare perspektiv sett har IT visat sig generera vinster åt
relativt få människor. En handfull av dessa individer har skapat sig astronomiska
förmögenheter, exempelvis Microsofts grundare Bill Gates vars förmögenhet överstiger
många små länders BNP. Tanken bakom Linklaters tredelade transformation är att de
materiella ojämlikheterna skall minska, något som inte sker i dag informationsteknik till trots.
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Däremot inger IT hopp när det kommer till den öppna dialogen, en dialog som kan öka
förståelsen människor emellan vilket leder till att respekten för kulturella skillnader samt
universalismen säkras.
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