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Hørin : NOU 2005: Likeverd  o til  'en eli  het.

Cerebral Parese-foreningen (CP-foreningen) viser til høringsbrev av 7. juli d.å. og takker for
invitasjonen til å gi vår høringsuttalelse i forbindelse med Forslag til lov om forbud mot
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. (NOU 2005 :  8 Likeverd og
tilgjenge lighet .) Det vil kreve for mye ressurser for vår forening å gå dypt inn i alle deler av
forslaget til ny lov, og vi har derfor valgt å vektlegge noen få områder som berører våre
medlemmer i spesiell stor grad.

Her er våre s s unkter å forsla et:

CP-foreningen setter pris på arbeidet som er gjort av utvalget og støtter forslaget om å innføre
en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov i Norge. Vår forening representerer
mennesker som både rammes av holdnings- og handlingsdiskriminering og våre medlemmer
vil kunne profetere på en lov som gir et effektivt rettslig vern av funksjonshemmede.

CP-foreningen understreker imidlertid viktigheten av at en slik lov følges opp med
økonomiske virkemidler, råd - og veiledningstilbud, samt en ombudsordning med en faglig
sterk kompetanse på området for at loven skal få en reell og positiv effekt for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Videre ser vi det som avgjørende at det i tillegg til tidsfrister innføres
nødvendige sanksjonsmuligheter.

Vi er glad for at vernet mot diskriminering for de som møter fysiske barrierer knyttet til
byggverk og uteområder skal styrkes betraktelig. Fysisk bygde miljøer rettet mot
allmennheten er en sentral arena for samfunnsdeltakelse. Imidlertid er det nettopp på området
"tilgjengelighet og universell utforming" at vi ønsker å gi uttrykk for våre sterkeste
innvendinger mot lovforslaget.

Den nye loven må bli noe mer enn en ren tilgjengelighetslov. Med dette mener vi at den delen
av loven som omfatter tilgjengelighet også må omfatte IKT og transport. Mange av våre
medlemmer er helt avhengig av gode løsninger på disse områdene for å kunne leve et
tilnærmet fullverdig liv. CP-foreningen slutter seg derfor til mindretallets forslag om at IKT
og transport skal omfattes av forpliktelsene i § 11.
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CP-foreningen ønsker videre at de samme tidsfrister som er satt for bygg og anlegg og
opparbeidede uteområder skal gjelde for samferdsel og IKT. For å nå målet om full deltakelse
og likestilling må informasjons- og kommunikasjonsbarrierene også fjernes. Universell
utforming på begge disse områdene er helt avgjørende for at mange mennesker med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet.

Cerebral Parese- foreningen ivaretar interessene også til personer med til dels store språk- og
kommunikasjonsvansker. Stadig flere offentlige og private virksomheter overlater til hver
enkelt av oss å betjene oss selv. Mange opplever å bli hemmet på grunn av de kravene som
stilles til mestringsevne. Mennesker med synshemninger, kognitive og nevrologiske
funksjonsnedsettelser rammes derved spesielt hardt. Vi ønsker å understreke nødvendigheten
av at det stilles krav til eksempelvis programvare, internettløsninger og billetteringssystemer
som bidrar til at også mennesker med store og sammensatte funksjonsforstyrrelser skal kunne
benytte dem. Mange av våre medlemmers livskvalitet, evne til å kommunisere og være i
aktivitet er avhengig av en slik tilrettelegging.

Rettslig vern mot diskriminering kan også nedfelles i annen lovgivning, jfr. utvalgets forslag
til andre lovendringer. Mennesker med cerebral parese kan ha talevansker, spasmer og
ufrivillige bevegelser som kan forveksles med overdreven alkohol- eller pillebruk. Denne
gruppen vil være spesielt utsatt for diskriminering og utestengning for eksempel ved at de
nektes adgang på restauranter og lignende.
CP-foreningen beklager derfor at utvalget ikke går inn for endringer i Straffelovens § 135a og
§ 349 slik at funksjonshemmede far samme grad av vern mot diskriminering som andre
utsatte grupper.
CP-foreningen støtter endringer i andre lover som er foreslått i NOU  2005 :8. Likeverd og
tilgjengelighet.
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