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ADHD -foreningen • Afasiforbundet i Norge •  Autismeforeningen  i Norge •  Cerebral Parese -foreningen •  Dysleksiforbundet  i Norge • Forbundet  Tenner og Helse
• Foreningen for Blødere i Norge • Foreningen for Fragilt X- Syndrom • Foreningen for Hjertesyke barn  • Foreningen for Kroniske Smertepasienter • Foreningen
for Muskelsyke - Foreningen for Søvnsykdommer •  Hørselshemmedes Landsforbund • Interesseforeningen for LMBB syndrom •  Klinefelterforeningen
i Norge • Landsforeningen for kombinert syns-og hørselshemmederdøvblinde • Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende • Landsforeningen
Alopecia Areata  • Landsforeningen for hjerte-og lungesyke - Landsforeningen for Huntingtons Sykdom • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen  for Pårørende Innen  Psykiatri • Landsforeningen  for Trafikkskadde  i Norge • Landsforeningen  mot Fordøyelsessykdommer  •  Leverforeningen
Marfanforeningen -  Mental Helse Norge •  Momentum -  Morbus Addisons Forening •  Multippel Sklerose Forbundet i Norge • Norges Astma -og Allergiforbund
Norges  Diabetesforbund  - Norges  Døveforbund  • Norges  Fibromyalgl  Forbund • Norges  Myalglsk Encefalopati  Forening • Norges  Migreneforbund  • Norges

Parkinsonforbund  -  NORILCO  - Norsk  Kranlofacial  Forening • Norsk  Cøllakiforening  • Norsk  Dysmeltforening  • Norsk  Epllepslforbund  • Norsk Forening for
Analatresi  - Norsk Forening  for Cystisk Fibrose  - Norsk Forening  for Ehlers -Danlos Syndrom  • Norsk  Lymfødemforening  - Norsk Forening  for Nevrofibromatose
• Norsk Forening  for Osteogenesis Imperfecta  • Norsk forening  for Tuberøs Sklerose  - Norsk  Hemokromatoseforbund  - Norsk  immunsviktforening - Norsk
Interesseforening  for Kortvokste  - Norsk Interesseforening  for Stamme  • Norsk  Keratoseforening  • Norsk Landsforening  for Laryngektomerte  • Norsk  Tourette
Forening - Norsk Portyriforening • Norsk  Psorlasisforbund  - Nor v atikerforbund • Norsk Thyreoldeatorbund •  Prostatakreftforeningen  (PROFO)
• Ryggforeningen  i Norge • Rådgivning  om spiseforstyrrelser  •  yg s r  -  Ingen  • Støtteforening  for Kreftsyke Barn  •  Turner
Syndrom Foreningen i Norge • Vestlandske Blindeforbund -
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Høring  -  allmenkringkastingsplakat for NRK.

FFiJ

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) viser til høring om Allmenkringkastingsplakat
for NRK.  FFO vil her  kommentere spørsmål knyttet til tilgjengelighet for funksjonshemmede
i forslaget.

Sammenfatning  av FFOs  kommentarer:
• FFD etterlyser langt sterkere føring i allmenkringkastingsplakaten, som stiller

tydelige krav til NRK for å oppnå tilgjengelighetfor funksjonshemmede.
• Allmenkrinkastingsplakaten må sette som en forutsetning at man til enhver tid vil ta i

bruk teknologi og muligheter etter hvert som disse utvikles slik at funksjonshemmede
kan ta del i mediesamfunnet på en for dem, optimal måte.

Tilgjengelighet til digitale medier
I St. meld.nr. 30,  Kringkasting i en digital framtid sies det i kap 1.2:

Regjeringen vil stimulere til mangfold og kvalitet i norske medier. Dette er nødvendig
for at mediene skal kunne tilby troverdig informasjon som ivaretar behovene for alle
grupper i samfunnet.... Funksjonshemmedes behov skal også ivaretas... Det er videre
viktig at alle grupper av befolkningen inkluderes. Digitale medier må utformes på en
måte som imøtekommer de behov ulike grupper av funksjonshemmede har.
Kringkasterne må aktivt ta i bruk ny teknologi for at hørselshemmede og andre
grupper med funksjonshemminger på en fullverdig måte får mulighet til å ta del i
mediesamfunnet.

Denne formuleringen er etter FFOs mening helt i tråd men vår egen oppfatning. Det
spørsmålet FFO stiller er om forslag til allmenkringkastingsplakat som er lagt fram gir de
nødvendige føringer for å realisere et slikt mål. Formuleringen som er brukt i plakaten er:
NRK skal være allment tilgjengelig.  Herunder:  Ved utforming av NRKs tilbud må det tas
hensyn til funksjonshemmede, bl a gjennom teksting av fjernsynsprogrammer.
Etter FFOs mening blir dette alt for svakt og uforpliktende og står på ingen måte i forhold til
formuleringene i St.meld nr 30 eller intensjonene i Soria Moria erklæringen.
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Erfaringer fra arbeidet med digitalt bakkenett
Ved innføring av digitalt bakkenett i Norge hvor Norges Televisjon (NTV) fikk konsesjon på
utbygging og innføring av nettet, ble det reist krav i fra FFO og andre funksjonshemmedes
organisasjoner om at dekoderne som ble tilbudt markedet ble utformet på en måte som gjorde
fjernsynsmottaking allment tilgjengelig. Man ville unngå at ulike grupper av
funksjonshemmede ble tvunget til å anskaffe særskilt utformede dekodere, dersom det i det
hele tatt kom til å bli dekodere på markedet som ivaretok ulike gruppers behov på
tilfredsstillende måte. Likeså ville det gjøre det umulig for en del funksjonshemmede å følge
fjernsynssendinger fra andre steder enn i eget hjem.

På et møte i Digitalt TV-forum den 11. oktober 2006, ble et panel sammensatt av lederne i de
største norske mediebedriftene, deriblant eierne av NTV spurt om hva de ville gjøre for å
sørge for at det digitale bakkenettet og TV-sendingene ville bli gjort tilgjengelig for ulike
grupper av funksjonshemmede. På dette spørsmålet svarte John G. Bernander, som den gang
var kringkastingssjef med å si at han regnet med at de funksjonshemmede kom til å bli
skuffet!

For at fjernsynssendinger skal gjøres tilgjengelige, er det avhengig av både de tekniske
forholdene som ligger til grunn, og som styres av NTV, og av programinnholdet som
kringkastingstilbyderne er ansvarlige for. I prosessen, når det gjaldt tilgjengelighet til
bakkenettet, som FFO var aktiv i, ble vi til stadighet møtt med argumenter i fra NTV om
forhold som ikke var deres, men programtilbydernes ansvar.

Pålagt ansvar og hensyn til teknisk utvikling.
Saken, som her er belyst gjelder det digitale bakkenettet, men viser med all tydelighet at de
utøvende organer, deriblant NRK ikke ser at de har et ansvar for å gjøre mediene tilgjengelige
dersom det ikke pålegges dem. Det er derfor all grunn til å etterlyse en langt sterkere føring
som stiller tydelige krav til NRK for å oppnå tilgjengelighet for funksjonshemmede gjennom
allmenkringkastingsplakaten.

Fordi teknologien hele tiden er i utvikling og gjennom det, de muligheter som
funksjonshemmede vil kunne tilbys for å få tilgang til mediene, vil det være feil å stille krav
som er tilpasset dagens teknologi. Derfor vil FFO oppfordre til at en allmenkrinkastingsplakat
setter som en forutsetning at man til enhver tid vil ta i bruk teknologi og muligheter, etter
hvert som disse utvikles slik at funksjonshemmede kan ta del i mediesamfunnet på en for
dem, optimal måte.

Med v nnlig hilsen
FU JONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Jarl Ovesen
ass. generalsekretær
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