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Oslo, 15. august 2007

Ref 2007/02492ME/ME3 LLU:ett

Allmennkringastingsplakat for NRK -  høring

Vi viser til det tilsendte høringsnotat med forslag til allmennkringkastingsplakat for
NRK.

Umiddelbart reagerer vi på at tegnspråk ikke er nevnt i plakaten. Skal NRK oppfylle
sitt formål om ivareta demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet må
tegnspråk nevnes i teksten på samme måte som samisk språk.

Kulturdepartementet har ved ABM-utvikling utredet tegnspråkets  stilling og
konkluderer med at Norsk tegnspråk bør bli et offisielt språk i Norge.

I forslaget til allmennkringkastingsplakat sies det blant annet at "NRK skal bidra til
å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen (vår
utheving) får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske
prosesser".

I et annet punkt fremgår det at".. det må tas hensyn til funksjonshemmede, blant
annet gjennom teksting av fjernsynsprogrammer" -. Vi stusser over ordet
funksjonshemmede, det menes vel hørselshemmede? Vi synes også at
tegnspråktolking skal nevnes på linje med teksting.

Døve ønsker å være aktive samfunnsborgere, og en allmennkringkaster har
forpliktelser utover det å gi majoriteten et tv-tilbud. Denne forpliktelsen synes vi
NRK har ivaretatt på en god måte overfor døve de senere år, med "Tid for tegn
programmene som sendes fast om mandagene på NRK1, med NRK1 Tegnspråk
(tolkekanalen), utbygget teksting med økt direktetekstingsfrekvens og Nyheter på
tegnspråk. Disse tilbudene må sikres gjennom allmennkringkastingsplakaten.
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Vi tillater oss  å forestå følgende endringer i plakaten:

NRK skal være allment tilgjengelig;

Vi ber om at punkt 3 gis denne ordlyden:
For å oppfylle  målet om at  NRK-fjernsyn  skal  være tilgjengelig for hele
befolkningen, herunder hørselshemmede, må prinsippene om universell
utforming følges. Alle programmer skal  tekstes  og tegnspråktolkes.

NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultu

NRK skal bidra til å styrke norsk, samisk språk,  norsk tegnspråk,  identitet og
kultur.

Fjernsyn er døves radio. NRK har de siste årene vist at de kjenner døves situasjon
godt. Våre beskjedne ønsker i endringer i teksten på allmennkringkasterplakaten er
bare en stadfestelse av det NRK nå viser i praktisk arbeid med sine programmer.
For døve vil det bety mye at det fremgår at norsk tegnspråk skal gis plass i NRK, og
at NRK med formuleringene om at de skal nå hele befolkningen med informasjon
også mener døve. Det er ikke så lenge siden at forrige NRK-sjef proklamerte at
sendingene fra vinterolympiaden i Torino skulte samle Norge til et rike igjen, ikke
minst gjennom intervjuer, analyser og underholdning knyttet til vinterlekene.
Veldig lite av dette ble tekstet etter tegnspråktolket. Slik skal det ikke være. Døve
krever å bli inkludert i tilbudene som gis fra allmennkringkasterne. Kultur - og
kirkedepartementet har gjennom allmennkringkastingsplakaten mulighet til å vise i
praktisk handling at de mener alvor når det snakkes om å nå hele befolkningen.

Med vennlig hilsen
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