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Yttrande över remiss Medieutredningens slutbetänkande En
gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och
ansvar (SOU 2016:80)

Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnar här ett yttrande över SOU 2016:80.
Specialpedagogiska skolmyndigheten är inte nämnd i listan för remissinstanser
men då förslagen i väsentliga delar berör för myndigheten aktuella målgrupper
lämnas här följande kommentarer.
För att de förslag och insatser som övervägs ska få den verkan som avses med
intentionerna i tryckfrihetsförordningen, språklagen och FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning behöver de formuleras och
genomföras så att tillgängligheten ökar, exponeringen av teckenspråk och de
andra minoritetsspråken ökar samt att deltagande i medier speglar samhället som
helhet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har den erfarenheten att medier idag inte i
tillräcklig utsträckning är tillgängliga för alla medborgare och i synnerhet inte för
alla personer med funktionsnedsättning. Gruppen i fråga har svårt att föra sin egen
talan. När det gäller till exempel textning av inslag och teckenspråkstolkning kan
det aldrig få vara en aktivitet som tillkommer i tillägg om pengarna räcker. Staten
behöver därför ta ett särskilt ansvar för att öka tillgängligheten. Även om det
innebär ökade kostnader.
Teckenspråk och de övriga minoritetsspråken har en form av skydd i
författningstexter. Då det finns en revitaliseringssträvan räcker inte
författningsskyddet utan det måste också till aktiviteter. Därför är det av stor
betydelse att en av de viktigaste förmedlingskanalerna – medierna – också på ett
tydligt sätt får i uppdrag att tillgodose att teckenspråk och de övriga
minoritetsspråken exponeras i större utsträckning än vad som är fallet idag.
Teckenspråkstolkning t.ex. inte bara ökar tillgängligheten utan stödjer också
språkutveckling hos språkanvändare.
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För många personer med funktionsnedsättning innebär deltagande i medier oftast
att de ska representera en funktionsnedsättning. För att ett likvärdigt samhälle ska
nås behöver alla aktörer inom media öka närvaron av personer med
funktionsnedsättning som representerar sig själva och inte sin
funktionsnedsättning. Det här bör särskilt uppmärksammas. Av den anledningen
behöver man på ett tydligare sätt följa upp hur medier representerar hela samhället
i sina produktioner och i de personer som väljs ut som deltagare.
Medier behöver på ett tydligare sätt få i uppdrag att visa på bra exempel där
tillgänglighet, exponering av språk och deltagande är en självklarhet i vårt
samhälle.

Sakkunnig har i detta ärende Brita Lundberg varit.
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