Annoncering af stoppesteder i busser
Den manglende annoncering af stoppesteder i busserne både på lyd og via skrift er et stort problem for
personer der har et handicap. Der er på nuværende tidspunkt få busser, som har et automatisk
annonceringssystem. Manglen på dette gør at synshandicappede er afhængige af at buschaufføren husker at
annoncere de kommende stoppesteder, hvilket sjældent sker. Når man som synshandicappet kommer af på
det forkerte stoppested, så kan det være yderst vanskeligt at finde tilbage igen. Mange af de svagtseende
er, i forhold til så mange andre mennesker, meget afhængige af at tage de offentlige transportmidler, fordi
de ikke selv har mulighed for at køre bil.
Derfor er der brug for et automatisk annonceringssystem i samtlige busser, som både ved hjælp af skrift og
lyd oplyser samtlige passagerer om næste stoppested.
Et sådan system kan købes for mellem $400 og $1000 altså en pris på mellem ca. 2000 og 5000 kr. per
enhed.1
Denne løsning vil ikke blot hjælpe de 50.000 synshandicappede i Danmark2, den vil også være praktisk for
alle andre medlemmer af den danske befolkning.
FN’s Handicap konvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.


Citat FN’s handicapkonvention artikel 9 stk. 2: ”b) at sikre, at private udbydere af faciliteter og
tilbud, som er åbne for eller gives til offentligheden, tager hensyn til alle aspekter af tilgængelighed
for personer med handicap, f) at fremme andre passende former for bistand og støtte til personer
med handicap for at sikre, at de har adgang til information,”



Citat FN’s handicapkonvention artikel 19: ”c) at samfundets tilbud og faciliteter til den almene
befolkning er tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til
deres behov.”

Ved at installerede automatisk annoncerings systemer i samtlige danske busser, vil vi være med til at
fremme tilgængeligheden for personer med handicap i Danmark. I artikel 19, står der at samfundets tilbud
af faciliteter til den almene befolkning er tilgængelig for personer med handicap på lige fod med andre og
tager hensyn til deres behov. Det er netop på dette område der vil ske en markant forbedring ved en
installation af systemerne i samtlige danske busser.
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