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Vedrørende  høringsuttalelse på "syseutvalgets "  forslag til antidiskrimineringslov
for funksjonshemmede  i Norge NOU  2005 :8 Likeverd  og tilgjengelighet.

Det kommunale råd for funksjonshemmede i Rælingen kommune behandlet på møte
05.12.2005 forslaget til antidiskrimineringslov for funksjonshemmede i Norge. Rådet
slutter seg til uttalelse fra Norges Handikapforbund Øst vedrørende forslaget til
antidiskrimineringslov for funksjonshemmede i Norge. Uttalelsen følger vedlagt.

Med hilsen
for kommunalt råd

R.Victoria  Frogner
Sosialkonsulent/sekretær i rådet
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Vedrørende  høringsuttalelse  på "Syseutvalgets "  forslag til
antidiskrimineringslov for funksjonshemmede  i Norge NOU 2005:8
Likeverd  og tilgjengelighet.
Norges  Handikapforbund Øst lederkonferanse  5. - 6. november 2005 på
Gardermoen utfordrer  kommunene og våre offentlige myndigheter i
Akershus og Østfold.

Norges Handikapforbund Øst (NHF Øst) som dekker fylkene Akershus og Østfold har som
sin fremste arbeidsoppgave å arbeide for full deltakelse og likestilling. Et samfunn for alle.
Det er derfor med stor interesse for oss at lovutkastet til "Antidiskrimineringslov for
funksjonshemmede i Norge" blir vedtatt og far en utforming / lovtekst som fullt ut ivaretar
våre interesser.

I NOU 2005 :8 Likeverd og tilgjengelighet foreslås det en lov om forbud mot
diskriminering på grunnlag av nedsa tt  funksjonsevne  (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven ),  samt endringer i andre lover .  Utredningen er nå ute på høring
med høringsfrist 31.12.2005 .  Utredningen er tilgjengelig på Internett på
Justisdepartementets sider på Odin  -  se ne tt siden
http ://www.odin .dep.no /jd/norsk /dok/andre - dok/nou /012001-020036 /dok-bn.html

Den Norske offentlige utredningen  (NOU) 22:  2001 "Fra Bruker til Borger" gav en
omfattende  analyse av funksjonshemmedes situasjon i Norge. Funksjonshemmede utgjør om
lag 20 % av befolkningen  -  og er den største marginalise rte gruppen i Norge .  Utredningen
viste at etter over 25 år med politisk målse tting om "full deltagelse og likestilling" for
funksjonshemmede er det  fremdeles et stort  gap mellom den uttalte målse ttingen og
virkeligheten på nær sagt alle samfunnsområder i Norge. (Fra Bruker til Borger  s 23 - 24)
Utredningen konkluderte med at funksjonshemmede ikke har de samme borgerrettigheter som
andre og ofte ignoreres når samfunnet skal planlegges og utvikles.
(s 294 )  og  anbefalte derfor en antidiskrimineringslov for å sikre at funksjonshemmede ikke
diskrimineres.

Norges Handikapforbund har i en årrekke støttet arbeidet for at Norge skal innføre en
antidiskrimineringslov som forbyr diskriminering av funksjonshemmede på samfunnsområder
som arbeid, utdanning, tilgjengelighet til offentlig transport, bygninger, uteområder,
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), med konkrete tidsfrister for når
utbedringer skal være gjort på alle samfunnsarenaer. Mange land har allerede innført en slik
lov og både FN og EU er midt i prosessen med å utarbeide konvensjoner på dette
diskrimineringsgrunnlaget.

I "Syseutvalgets" forslag til lov foreslås det i § 11 at alle nye bygg og anlegg og alle
vesentlige endringsarbeider som gjøres etter 1.1.2009 skal være universelt utformet.
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Alle eksisterende bygg, anlegg og opparbeidede uteområder rettet mot allmennheten skal
være universelt utformet innen 1.1. 2019

Norges Handikapforbund støtter behovet for klare forpliktende tidsfrister for et mer
tilgjengelig samfunn, men forstår ikke hvorfor dette kun skal gjelde bygg og anlegg.
Også i samferdselssektoren og innefor informasjons- og kommunikasjonsteknologien velges -
og benyttes fremdeles løsninger som hindrer funksjonshemmede å benytte seg av tjenestene.

IKT benyttes på nær sagt alle selvbetjeningssystemer og tjenester. Tilgjengelighet til disse er
derfor en forutsetning for funksjonshemmedes mulighet til samfunnsmessig deltakelse.
Innenfor IKT finnes det rimelige og praktiske løsninger med universell utforming som lar seg
benytte av flest mulig borgere - og som ikke vil ekskludere enkelte grupper. Teknologien i
denne sektoren utvikles med enorm hastighet som gjenspeiler seg i den hurtige
utskiftningstakten av disse produktene. NHF mener derfor det er rimelig at også IKT er
underlagt forpliktende tidsfrister for kun å benytte produkter som er universelt utformet.

Det samme gjelder samferdselssektoren. Kollektivtrafikken representerer en enorm hindring
for bevegelseshemmede å kunne ferdes på egenhånd. Mer tilgjengelig materiell finnes - og
benyttes i de fleste land som vi liker å sammenligne oss med. Et bytte til mer tilgjengelige
produkter er mer et verdivalg enn et ressursproblem.

Regjeringen støtter i likhet med de fleste politiske partier behovet for en
antidiskrimineringslov for funksjonshemmede og har selv fremhevet at også IKT og
samferdsel - sammen med bygg, anlegg og uteområder skal være områder der man ser nytten
og nødvendigheten av universell utforming.

NHF stø tt er lovforslaget om forpliktende tidsfrister på plan og bygg, men krever at
plikten til universell utforming og tidsfristene for å imøtekomme
dette kravet også skal gjelde for IKT og samferdsel  -  og vi håper også deres
høringsuttalelse vil støtte dette standpunktet.

NHF Øst mener også at gjennom en slik lov vil vi samtidig få et løft for våre kommuner.
Dette ikke minst fordi en slik satsing i fremtiden også må medføre flere midler og
overføringer til kommunene slik at kommunen blir i stand til å følge opp og utføre sin del av
dette løftet. Finansieringen vil være et felles ansvar for alle våre samfunnsaktører, dvs.
næringslivet, organisasjonene og offentlige myndigheter.

Norges Handikapforbund Øst ber derfor om at våre offentlige myndigheter ,  ikke minst
kommunene i Akershus og Østfold aktivt om å ta ansvar og gjennom egne
høringsuttalelser støtte loven og kreve at loven på best mulig måte synliggjør det ansvar
og de virkemidler som her er nødvendig.

Med hilsen
Norges Handikapforbund Øst

y Sverre  Berge oldt'ohan A . S
Regionleder Regionkonto Aeder
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