Artikel 9 Tillgänglighet
För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende
och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna enligt punkt 1
vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön,
till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och
kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra anläggningar och tjänster
som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på
landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av
hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a.
a) gälla byggnader, vägar, transportmedel och andra inom och
utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och
arbetsplatser, samt
b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och
service i nödsituationer.
4 Enligt punkt 2 ska konventionsstaterna även vidta ändamålsenliga åtgärder för
att
a) utveckla och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för
tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds
allmänheten, b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit
allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning,
c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning,
d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde med
anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form,
e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare,
lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet
till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten,
f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med
funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information,
g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och
kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt
h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig
informations- och kommunikationsteknologi och system på ett tidigt stadium så
att de blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad.

