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Yttrande över Forum för levande historias  
framtida inriktning, Ku 2021:A 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Vi vill att 
samhället ska präglas av mångfald och respekt för alla människors lika värde. Vårt arbete 
utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
 
Övergripande  
Personskadeförbundet RTP begränsar sitt yttrande över remissen till de delar som vi bedömt 
vara relevanta utifrån vår verksamhet. Förbundet ställer sig till stor del positivt till 
utredningens förslag på Forum för levande historia, FLH framtida inriktning. Vi har dock 
några synpunkter.  
 
Personskadeförbundet RTPs övergripande invändning på utredningen och dess förslag är att 
personer med funktionsnedsättning måste omfattas i alla delar av FLHs uppdrag. Vi anser att 
personer med funktionsnedsättning ska vävas in i alla delar av levande historias arbete särskilt 
med tanke på att just denna grupp var den första som utsattes under förintelsen.  
 
Begreppet intolerans 
Personskadeförbundet RTP tillstyrker utredningens förslag om att ordet tolerans stryks i 
instruktionen över FLHs uppdrag och ersätts med ordet intolerans. Vi anser dock att 
begreppet intolerans behöver förtydligas i FLHs uppdrag. Till exempel genom att 
exemplifiera genom att skriva; intolerans mot personer med funktionsnedsättningar eller 
annan sexuell läggning, religionstillhörighet etcetera. 
 
Samverkan med civilsamhället 
Personskadeförbundet RTP anser att FLH i framtiden i större utsträckning än tidigare ska 
samverka med civilsamhället för att inhämta unik kunskap- och kompetens till exempel om 
funktionsrättsfrågor. Vi tillstyrker därför utredningens förslag om ett insynsråd. Här vill vi 
poängtera vikten av att funktionshindersorganisationer ingår så att funktionsrättsperspektivet 
inlemmas och blir en självklar del av FLHs verksamhet och arbete. 
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Universell utformning 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Demokrati förutsätter delaktighet och delaktighet förutsätter universell 
utformning. Därför anser Personskadeförbundet RTP att det i FLHs uppdrag ska ingå att 
kontinuerligt engagera personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättning samt personer 
som är kunniga inom universell utformning.  
 
Vi vill slutligen poängtera vikten av att myndigheten FLV får fortsätta att verka och arbete 
med dessa viktiga frågor. Vi ser ett fortsatt stort behov av Forum för levande Historias arbete 
och uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja demokrati och mänskliga rättigheter 
med utgångspunkt i lärdomar från förintelsen. Det är viktigare än någonsin att visa på alla 
människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter samt att vara en motverkande 
kraft mot antisemitism, rasism och intolerans. 
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