Handicap
i medierne
Hvad ved vi?

Det Centrale Handicapråd har undersøget
handicap i medierne i DR’s nyhedsdækning.
Undersøgelsen viser, at mennesker med handicap næsten ikke findes
i nyhederne. De optræder i 0,47 % af DR nyhedernes sendetid, selvom de
udgør 15,9 % af befolkningen mellem 18 og 64 år ifølge SFI.
Mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre. Med forskellige evner, ønsker og drømme. Med forskellige jobs, hobbyer og familie. Men
i nyhedsdækningen ser man stort set kun mennesker med handicap, når det
handler om handicap – det bliver handicappet som definerer, hvem man er.
Mennesker med handicap illustrerer tit et bestemt problem og fremstilles ved
hjælp af stereotyper, for eksempel som ofre for en situation, praksis eller
besparelse. Ingen medvirker i kraft af deres profession. Og mens 95 % af deltagerne uden handicap udtaler sig på egne vegne i nyhedsindslagene, gælder
det kun 63 % af deltagerne med handicap.
Hvorfor er det vigtigt?

Medierne er med til at forme vores verdensbillede. Når man er usynlig i mediebilledet, bliver man ikke opfattet som en selvfølgelig del af samfundslivet og
den måde, vi indretter samfundet på.
Det bliver nemt at glemme tilgængeligheden, når vi bygger nye bygninger, laver
en hjemmeside eller arrangerer et offentligt arrangement. Og vi overser, at
mennesker med handicap kan bidrage på arbejdsmarkedet, i kulturlivet og
fritidslivet under de rette forudsætninger.

Hvad kan man gøre?

Mennesker med handicap er en del af et mangfoldigt samfund. Derfor skal vi
opfatte og vise mennesker med handicap som en selvfølgelig del af samfundslivet, som aktive deltagere.
Journalister kan vise, at mennesker med handicap er en del af mangfoldigheden
ved inddrage dem i historier, som ikke har en handicapvinkel.
Det britiske journalistforbund har lavet guiden ”Hacked off” sammen med
britiske handicaporganisationer. Den giver gode råd om at repræsentere mennesker med handicap. Guiden findes på www.scope.org.uk
Om undersøgelsen

Undersøgelsen af handicap i medierne er iværksat af Det Centrale Handicapråd
efter svensk forbillede og gennemført af Ulla Kehlet og Amaya Bøgeskov ved
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
Du kan læse mere om undersøgelsen på www.dch.dk under temaet ”Handicap i
medierne”. Her finder du også den svenske undersøgelse ”Bilden av funktionshinder” fra 2007.
Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen
og Folketinget om handicapspørgsmål og er
dialogforum mellem centrale aktører på handicapområdet.
Rådet vurderer samfundsudviklingen ud fra FN’s
handicapkonvention med fokus på udvalgte
aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale
opgaver for rådet.

