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DN Åsikt. ”Sverige Radio raljerar över döva”
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Bibi Rödöö som arbetat med det populära radioprogrammet ”Sommar i P1” under drygt 20 år skrev i svaret på insändaren att textning och hörseltolkning ligger
”något vid sidan av vårt uppdrag med fokus på ljudet”. Foto: Claudio Bresciani/TT

SVAR PÅ INSÄNDARE. Sveriges Radio raljerar över
döva och hörselskadade. Beslutet att inte texta
program som ”Sommar i P1” strider mot uppdraget
och sviker de skattebetalare som inte kan ta del av
innehållet, skriver juristen Anna Quarnström.

Läs senare

Sveriges Radios svar på min insändare på DN Åsikt (13 augusti
2019) om varför de inte vill tillgängliggöra ”Sommar i P1” för
hörselskadade och döva kan möjligen vara en av de i sak mest
intetsägande och innehållslösa inlagor om tillgänglighet och
människovärde jag läst under mina år som jurist.

SR, som i övrigt snarast tävlar om att vara den mest politiskt
korrekta institutionen i landet, nedlåter sig till att närmast raljera
över hörselskadade och döva som vill ta del av radio.

https://www.dn.se/asikt/
https://www.dn.se/asikt/textning-av-sommar-i-p1-utanfor-srs-uppdrag/
https://www.dn.se/asikt/sveriges-radio-forolampar-alla-horselskadade/
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På sätt och vis ändå lite befriande att SR i denna replik äntligen
är någorlunda raka – de vill helt enkelt inte. De kan göra
programmet tillgängligt för målgruppen och, som det har visat
sig, med relativt enkla medel.

SR väljer ändå att avstå det arbetet för att vänta in ny teknik
som gör det ännu lättare i framtiden – kanske. De arbetar ju med
ljud i fokus och saknar uppdrag för text. Ett påstående som
samtidigt klingar något falskt när företagets närvaro i olika
sociala medier (som i huvudsak fokuserar på det skrivna ordet)
vida överstiger antalet radiokanaler.

SR skriver själva på sin hemsida att deras uppdrag innefattar
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändå står
vi här med ett public service-företag som vägrar leva upp till sitt
uppdrag.

SR har ett uttryckligt mål om att nå ut till så många som möjligt.
Det målet gäller uppenbarligen inte döva och hörselskadade. 

SR får sändningstillstånd under förutsättning att man följer
radio- och tv-lagen. Såväl i lagen som i SR:s sändningstillstånd
förutsätts det att verksamheten ska präglas av demokratiska
grundidéer som principen om alla människors lika värde.

Sedan ett antal år finns konsensus, i vart fall juridiskt, om att
tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning är en del
av detta åtagande. Vore jag en styrelseledamot för denna
verksamhet skulle jag vara oroad över utvecklingen.

Det är jag i varje fall jag som skattebetalare. Jag betalar skatt till
denna verksamhet vars funktion bland annat är att vara en
balanserad och nödvändig del i ett demokratiskt samhälle – men
som jag alltså inte kan ta del av fullt ut på icke-demokratiska
grunder. 

Vi må vara hörselskadade och döva. Men Sveriges Radios
ointresse hörs ändå tydligt.

DN Åsikt 13 augusti 2019 kl 16

Insändare

Anna Quarnström:
”Sveriges Radio förolämpar alla hörselskadade” 

Svar

Ulf Myrestam och Bibi Rödöö:
”Textning av ’Sommar i P1” utanför SR:s uppdrag”

Anna Quarnström:
”Sverige Radio raljerar över döva”

Så skriver du svar och kommenterar

https://www.dn.se/asikt/sveriges-radio-forolampar-alla-horselskadade/
https://www.dn.se/asikt/textning-av-sommar-i-p1-utanfor-srs-uppdrag/
https://www.dn.se/asikt/sverige-radio-raljerar-over-dova
https://www.dn.se/asikt/sa-skriver-du-insandare-och-svar-i-dagens-nyheter/
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Anna Quarnström, människorättsjurist med särskilt inriktning
diskrimineringsrätt och ordförande i Hörselskadades förening i Stockholms
stad

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt


