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Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) viser til høringsbrev av 18.05.07 vedrørende
allmennkringkastingsplakat for NRK. HLF ønsker, selv om vi ikke er oppført som
høringsinstans, å komme med synspunkter til denne høringen. Vi håper at våre innspill blir
tatt med i den videre prosessen.

HLF er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. 14,5 prosent eller rundt 600 000
nordmenn har en hørselshemming'.  48 000 av disse er medlemmer av HLF,  og medlemstallet
vokser raskt,  med 20 % økning det siste året. Noe som blant  annet skyldes de hindringer som

`hørselshemmede møter i samfunnet pga sin funksjonsnedsettelse .  HLF arbeider  for full
deltakelse og likestilling på alle samfunnsområder.

Teksting av fjernsynsprogrammer er med og understøtter demokratiet
HLF synes det er svært positivt at Departementet stadfester funksjonshemmedes rett til å ta
del i NRKs tilbud. Teksting av fjernsynsprogrammer er et meget viktig tiltak i denne
sammenhengen, og er et tiltak som kommer mange mennesker til gode.

HLF ønsker i denne sammenhengen å poengtere at teksting av fjernsynsprogrammer også er
med på å understøtte demokratiet slik det er skissert at NRK skal gjøre i
allmennkringkasterplakaten. Manglende teksting av fjernsynsprogrammer som
debattprogram, nyhetssendinger (ekstrasendinger) og aktualitetsprogram er et
demokratiproblem når hørselshemmede ekskluderes fra å følge disse sendingene. HLF synes
det derfor er svært positivt at allmennkringkasterplakaten også tar med teksting av
fjernsynsprogrammer.
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