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Synskadades Riksförbund, SRF, företräder personer med synskador
Sverige.

SRF har valt att avgränsa remissyttrandet till att omfatta remissens

bilaga 3 och bilaga 4 avseende det så kallade Marrakeshfördraget.

SRF bifaller kommissionens förslag till förordning för att kunna
underteckna Marrakeshfördraget (KOM (2016) 595 slutlig) och
förslaget till direktiv för att anpassa EU-lagstiftningen i syfte att kunna
implementera fördraget (KOM (2016) 596 slutlig).

SRF:s motivering
En skyndsam ratificering av Marrakeshfördraget är viktigt för att blinda,
synsvaga och andra med läshandikapp ska få utökade möjligheter att
ta del av litteratur och syntolkning på olika språk.
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Vi ser en ökad potential för synskadade EU-medborgare som vill

studera andra språk och synskadade studenter i allmänhet att
snabbare kunna få litteratur.

Flyktingar som är synskadade bör också, i ökad utsträckning, kunna få
litteratur på sina modersmål.

Möjligheten att få tillgång till syntolkning av utländska filmer bör också
öka.

Marrakeshfördraget kan även bidra till stärkande av det internationella
utvecklingssamarbetet.

Inte minst i Sverige framställs tillgänglig litteratur på främmande språk.

Genom att europeiska bibliotek kan låna ut och exportera litteratur till

utvecklingsländer kan det internationella utvecklingssamarbetet som

riktar sig till synskadade personer stärkas, l länder där det i princip är

omöjligt att över huvud taget ta del av litteratur som synskadad kan

nya möjligheter skapas.
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Håkan Thomsson

Förbundsordförande
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