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Afasiforbundet sier seg glad for at det blir vedtatt en lov mot diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne. Lovens formål, slik det er formulert i § 1, gir uttrykk for intensjoner vi
er enige i og glade for. Imidlertid mener vi at ordet  likeverd  bør skiftes ut med  likestilling,  som
etter vår mening bedre dekker intensjonene i loven.  Likeverd  vil kunne tolkes annerledes  og
mindre forpliktende enn  likestilling.

Vi støtter utvalgets presisering  av diskrimineringsgrunnlaget  (§§ 4 til og med 7). Særlig viktig
finner vi presiseringen av begrepene  direkte  og  indirekte  diskriminering.

Når det gjelder plikt til universell utforming, mener vi det er lagt for ensidig vekt på den
fysiske, bygningsmessige utformingen. Vi er enige i at dette er viktig. Men vi etterlyser
bestemmelser om plikt til universell utforming også når det gjelder tilrettelegging for
informasjon via de alminnelige informasjons- og kunnskapskanaler som IKT og andre visuelle
og akustiske medier. Det er ønskelig at brukertilgjengeligheten blir slik utformet at den i størst
mulig grad åpner opp for tilgang også for personer med språk- og lesevansker, eller andre
kognitive utfall. (Jamfør FNs Standardregel 5 - Tilgjengelighet).

Våre brukergrupper trenger tilrettelegging både når det gjelder språklig forståelse og når det
gjelder tale. Tekniske installasjoner som fordrer bruk av evne til å lese, tale eller forstå språk,
må derfor unngås, eller i alle tilfeller utformes slik at det er enklest mulig for personer med
språkvansker å benytte seg av dem. Mennesker som har vansker med å snakke, forstå talt
språk eller lese, vil ikke kunne forholde seg til talestyrete tjenester, automatiske telefonsvarere,
callingsystemer eller billettautomater uten spesiell tilrettelegging. Dagens tastetyrrani oppleves
som ekstra diskriminerende. Mennesker med språk- og talevansker vil ofte ha bruk for
menneskelig assistanse.
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Det bør derfor tas inn i § 9 i loven et avsnitt om plikt til å tilrettelegge best mulig for personer
med språk-og/eller talevansker.

Afasiforbundet vil til slutt si seg glad for den foreslåtte samordningen med andre aktuelle lover,
selv om dette kan sies å være en selvfølge.

Bergen 23.12.05

Med hilsen
Afasiforbundet i Norge

Ingjerd Haukeland
forbundsleder


