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om N RK o g mediemangfold

Norges Blindeforbund har følgende innspill om NRK og
mediemangfold, og takker samtidig for muligheten til å komme med
disse:
Først og fremt vil Norges Blindeforbund rose NRK for den rollen de
har påtatt seg med å være pådriver for universell utforming og
særlig synstolking for synshemmede . For å nå hele be folkningen er
dette avgjørende. Her er NRK en foregangsbedrift i forhold til andre
aktører , men vi ønsker at det satses enda mere på synstolking i
årene som kommer, antall programmer som synstolkes må
betraktelig opp.
Norges Blindeforbund ønsker også fokus på funksjonshemmede
talspersoner i media, dette savner vi og vil være et viktig ledd i
mangfoldsatsingen.
Funksjonshemmede som programledere,
debattdeltakere, i reportasjer med mer er svært viktig for inkludering
i samfunnet. Her spiller media en viktig rolle. Dette ønsker vi å
utfordre NRK på.
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Når det gjelder universell utforming av formidling kan vi nevne et par
forbedringspotensialer som vil være et gode for hele befolkningen:




Vi ønsker fokus på integrert synstolking, hvor programledere på TV,
kommentatorer og andre får opplæring i å lede programmer med
tanke på mennesker som ikke ser, lik man kommenterer på radio.
Det er viktig at man setter fokus på gode kontraster, skriftstørrelse
og god lesbar font i all type informasjon på TV og digitale flater, som
undertekster, hvem som intervjues med mer.
Generelt sørge for at nettsider og mobilapplikasjoner til enhver tid er
universelt utformet.
Vi er svært glade for at NRK prioriterer universell utforming og har
en dedikert tilgjengelighetssjef til å ivareta hele befolkningen. Dette
gjør at NRK er med på å bidra til at synshemmede får et bedre
medietilbud. Vi samarbeider svært godt med NRK, men minner om at
universell utforming er en prosess som må jobbes med kontinuerlig.
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