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NOU 2005:8 "LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET" - HØRING

Vi viser til  departementets  høringsbrev av 7. juli 2005 knyttet til NOU 2005:8 "Likeverd og
tilgjengelighet".

Kreftforeningens innspill kan sammenfattes til følgende:

• Vi oppfatter at utkast til Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) helt klart vil utgjøre en styrking
av vernet til  personer  med funksjonsnedsettelser.

• Lovforslaget preges av rettighetsbestemmelser og føyer seg inn i rekken av
"rettighetslovgivning" på flere områder de siste årene. Selv om det ikke alltid er lett å vite
hvordan loven vil fungere i praksis, mener vi at det definitivt har en egenverdi å få løftet
temaet fram og nedfelt rettigheter og plikter i lovs form.

• Kreftforeningen opplever det som svært positivt at lovforslaget er harmonisert med øvrig
diskrimineringslovgivning. Det vil således kunne være lettere å tolke loven da begrepene i
diskrimineringslovgivningen ofte har samme ordlyd med samme meningsinnhold.

• Det kunne muligens vært ønskelig med en legaldefinisjon av begrepet "nedsatt
funksjonsevne". Imidlertid kunne en definisjon i loven medført at loven blir mindre
fleksibel. Man har valgt å ikke ha noe krav i lovutkastet om at funksjonsnedsettelsen skal
være av en viss varighet eller alvorlighetsgrad. Det forutsettes av utvalget at begrepet ikke
omfatter forbigående og helt bagatellmessige forhold. Det sentrale kriteriet er imidlertid om
nedsatt funksjonsevne blir benyttet som grunnlag til å behandle mennesker dårligere. Vernet
omfatter derfor diskriminering på grunnlag av funksjonsevne som er nedsatt, har vært
nedsatt, vil kunne bli nedsatt  eller antas å være nedsatt,  samt diskriminering på grunnlag av
andre personers nedsatte funksjonsevne. Ved å velge en slik tilnærming vil man være i stand
til å fange opp flere tilfeller enn ved en låst definisjon. For Kreftforeningens målgruppe,
kreftpasienter, vil denne tilnærmingen framstå som gunstig fordi personer som rammes av
kreft er en svært heterogen gruppe. Funksjonsnedsettelser som følge av kreft er mangeartede
i omfang og styrke, og de fleste vil kunne fanges opp ved at lovens fokus er på
diskrimineringshandlingen.



Vi ser fram til den videre oppfølgingen av utvalgets rapport og anbefalinger.

Med vennlig hilsen
Kre foreningen
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