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Angående

EU:s förslag till direktiv om tillgängliga
offentliga webbplatser
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Handikappförbunden är
även signatärer av den digitala agendan för Sverige och medlemmar
i European Disability Forum, EDF, som representerar cirka 80
miljoner européer med funktionsnedsättningar.
Handikappförbunden och Dyslexiförbundet uppmanade den förra
regeringen att agera för ett beslut om direktivet om tillgängliga
offentliga webbplatser i EU:s ministerråd .1 svaret från
Näringsdepartementet fick v i informationen att regeringen ställde
sig "avvaktande" till förslaget (2013). När trialogen har inletts vill v i
framhålla vikten av att den nya regeringen tar en aktiv roll i linje
med konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och driver på arbetet inom EU i rätt riktning.
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Europaparlamentet liksom flera europeiska organisationer som
representerar funktionshinderrörelsen, konsumentintresset och äldre
vill kraftigt förstärka kommissionens förslag till direktiv. Vi bifogar
EDF:s nya ställningstagande som underlag i förhandlingar och
hoppas att IT-ministern kan driva på arbetet i EU i denna riktning.

1

Skrivelse och svar från Näringsdepartementet kan laddas ned
http:/ /www.hso.se/intressepolitik/Brev-till-regeringen/Avgivna-2013/

Bakgrund
I december 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till
direktiv för tillgängliga offentliga webbplatser . Direktivet kom efter
över ett decenniums arbete för att medlemsstaterna på frivillig väg
skulle se till att medborgare kommer åt digital information och
kommunikation oavsett funktionsförmåga. Europaparlamentet gav i
februari 2014 en tydlig signal om att kommissionens förslag behövde
förstärkas . Europeiska funktionshindersrörelsen ställde sig i stort
bakom parlamentets ändringar.
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Med utgångspunkt från den svenska positionen som togs fram i
höstas vill v i särskilt trycka på att så många som möjligt omfattas av
direktivet. En gemensam övervakningsmekanism skulle spara tid
och resurser. Idag har länder olika sätt att bedöma tillgänglighet och
det tolkas olika av företag, sällan är användarna själva med och
kommer till tals. Gemensamma lösningar kan spridas och man kan
lära av varandra. Sverige är inte bäst i klassen på tillgänglig webb,
men vill v i höja ribban så kan det bidra till att svenska företag med
hög kompetens på tillgänglighet och användbarhet har allt att vinna
såväl globalt som i Europa. Fler argument finns i EDF:s underlag.
FN:s internationella funktionshindersdag den 3 december 2014 hade
tema hållbar utveckling med särskilt fokus på teknologi .
Standardiseringsorganet ITU, som också är kopplat till FN, har tagit
fram en rapport om policies för IT baserat på konventionen . 2015
kommer EU att förhöras av FN:s övervakningskommitté. Det är hög
tid för ett tydligt ställningstagande och beslut som stärker rätten till
information och kommunikation för personer med
funktionsnedsättning. Sverige kan bidra till det.
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\ Vänliga hälsningar
s.

\
Ordför,
Handikappförbunden
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Kommissionens arbete med tillgänglig webb http:/ / ec.europa.eu/digitalagenda/ en/ web-accessibility
Europaparlamentets ändringsförslag
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&refer
ence=P7-TA-2014-0158
FN:s sida om 2014 års tema för internationella funktionshindersdagen
http:/ / www.un.org/disabilities/default.asp?id=1620
ITU / G3ICT rapport från 2014 http://www.itu.mt/en/iTU-D/Digitalhiclusion / Persons-withDisabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
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