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Tillgänglighet är en rättighet
Remissvar Mediegrundlagskommittén SOU 2016:58
Hörselskadades Riksförbunds remissvar avgränsas till kommitténs förslag gällande
tillgänglighet.
God tillgänglighet har avgörande betydelse för hörselskadades möjligheter att vara
delaktiga i samhället på ett jämlikt sätt. En viktig del är att kunna ta del av det
offentliga samtalet i olika former, av nyheter, kultur, underhållning, sport mm.
En stor och snabbt växande del av medieutbudet, i form av rörlig bild, är i dag inte
tillgänglig för hörselskadade då textning saknas helt eller delvis. Den nuvarande
regleringen när det gäller tillgänglighet omfattar endast en avgränsad del av medieutbudet, och begränsas dessutom av otidsenliga tekniska hänvisningar. Det är därför
nödvändigt och brådskande att det svenska regelverket ändras, så att rätten att vara
delaktig enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säkerställs.
Ett första steg som krävs är ändringar i Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. HRF
instämmer därför i kommitténs förslag om en ny bestämmelse i YGL. Kommittén
föreslår att det ”införs en bestämmelse som tillåter regler i vanlig lag om skyldighet
för den som tillhandahåller tv-program på begäran genom överföringar i tråd som
omfattas av databasregeln att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgängliggörandet ska ske genom textning, tolkning, uppläst text
eller liknande teknik.”
HRF betonar vikten av att denna grundlagsändring beslutas i riksdagen på sådant
sätt att en ny lag om tillgänglighet kan antas så snart som möjligt efter riksdagsvalet
2018.
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HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för över en miljon människor
med olika typer av hörselskador samt deras anhöriga.
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