
PROJEKTKRITERIER MUSIKHJÄLPEN 2021

Musikhjälpen 2021 ska bidra till en värld utan barnarbete.

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Trots det tvingas just nu omkring 160 
miljoner barn i världen till barnarbete. De sliter på stekheta åkrar och fält, utsätts för 
gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar och lagar mat bakom 
stängda dörrar utan insyn från omvärlden.

Barns rättigheter kränks när de utsätts för arbete som skadar deras utveckling, är 
fysiskt och psykiskt farligt och som hindrar dem från att gå i skolan. Det gör att barn 
inte får vara barn. Merparten av barnarbetet sker inom jordbrukssektorn på 
landsbygden men barnarbete finns också inom bland annat serviceindustrin och i 
tillverkningsindustrin. Det finns ofta inga ordentliga arbetsgivare, kontrollinstanser 
eller skyddsnät. I sina mest extrema former innebär barnarbete att barn behandlas 
som slavar, att de säljs till arbetsgivare och/eller att de utsätts för allvarliga - och 
ibland livshotande - faror och sjukdomar. Nästan hälften av allt barnarbete utförs 
inom områden som ses som extra farliga, till exempel inom byggbranschen, 
gruvindustrin och i fabriker. 

De senaste 20 åren har antalet barn som utsätts för barnarbete minskat stadigt, men 
nu går utvecklingen åt fel håll - antalet barn som tvingas till arbete ökar. Därför 
arbetar Musikhjälpen 2021 för att bidra till en värld utan barnarbete.



FÖLJANDE MÅSTE STYRKAS I ANSÖKAN 

o Att det tematiska fokus som Musikhjälpen har 2021 varit inkluderat i organisationernas
(sökande och genomförande) ordinarie verksamhet sedan tidigare och att expertis
alltså finns för att arbeta med tematiken.

o Att det föreslagna projektet/programmet  fokuserar på de mest utsatta - där det
behövs som mest - och att insatsen är baserad på en väl underbyggd behovsanalys.

o Att system finns för att säkerställa att särskilt sårbara grupper i samhället inkluderas i
verksamheten, exempelvis människor som lever med funktionsnedsättning.

o Att sökande och genomförande organisationer redan har ett pågående och
välfungerande samarbete.

o Att rutiner finns på plats hos både sökande och genomförande organisation för att
hantera konfidentiell och känslig information samt förebygga potentiella risker som
kan förekomma i verksamheten.

o Att coronapandemins eventuella inverkan och konsekvenser på verksamhetens
genomförbarhet har tagits i beaktande.

FÖLJANDE KAN INTE FINANSIERAS

o Kostnader för verksamhet i Sverige och/eller för personal i Sverige. Inte heller
kostnader för fältresor för personal baserad i Sverige.

o Projekt/program där Radiohjälpen är ensam finansiär. Radiohjälpen uppmuntrar sam-
finansierade insatser, där organisationer går in med egen finansiering och/eller har
ytterligare externa givare.

o Projekt/program där organisationer (sökande och genomförande) inte tidigare arbetat
inom det tematiska området.

o Projekt/program där organisationer (sökande och genomförande) inte tidigare arbetat
i valt geografiskt område.

o Projekt/program där det saknas en plan för fortsatt verksamhet/överlämning efter
aktuell implementeringsperiod.

o Kostnader för insatser med primärt fokus på större konstruktioner/infrastruktur.

FOKUS FÖR PROJEKT/PROGRAM SOM KAN FÅ STÖD FRÅN 
MUSIKHJÄLPEN 2021

Barnarbete är ett komplext samhällsproblem. För att minska förekomsten av barnarbete 
behövs många olika, och samverkande, åtgärder på global, nationell och lokal nivå. För 
att beviljas medel från Musikhjälpen 2021 behöver det tydligt framgå av en ansökan hur 
föreslagen insats bidrar till att förebygga eller minska förekomsten av barnarbete i aktuell 
kontext. Projekt/program kan till exempel fokusera på olika former av 
fattigdomsbekämpning, påverkansarbete, skolgång eller specifika skyddsinsatser. Det 
centrala är dock att i ansökan tydligt påvisa hur föreslagen insats bidrar till att skapa 
förändring avseende förekomsten av barnarbete. Samtliga projekt/program ska vidare 
säkra att behov, rättigheter och värdighet hos målgruppen tillgodoses samt utgå från en 
tydlig behovsanalys.

I urvalet kommer Radiohjälpen att prioritera ansökningar vars verksamhet implementeras 
i en humanitär kontext.



ANNAN INFORMATION OM ANSÖKAN 

För att kunna ansöka om medel måste den sökande organisationen vara en 
godkänd partnerorganisation till Radiohjälpen. Konceptpapper och 
projektansökningar från organisationer utan giltigt partnerskap med Radiohjälpen 
handläggs inte. Ansökningar från organisationer som har utestående 
förpliktelser gentemot Radiohjälpen kan inte heller handläggas. 

Utöver de specifika kriterierna för Musikhjälpen 2021 som framgår av detta dokument 
finns även generella instruktioner för att vägleda ansökningsförfarandet på 
Radiohjälpens webbplats. Vänligen se särskilt dokumenten "Huvudriktlinjer partnerskap 
och internationell verksamhet" samt  "Instruktioner till ansökan 2021" för ytterligare 
information.

VIKTIGA DATUM ANSÖKAN TILL MUSIKHJÄLPEN 2021

- Deadline för konceptpapper: 3 december 2021
Förväntat beslut från Radiohjälpen på konceptpapper: januari 2022

- Deadline fullständig ansökan: 25 februari 2022
Förväntat beslut från Radiohjälpen på fullständig ansökan: maj 2022

För frågor kring ansökan till Musikhjälpen 2021, vänligen kontakta Elisabet Gadman, programansvarig för 
Radiohjälpens internationella verksamhet på elisabet.gadman@svt.se

ANSÖKNINGSPROCESSEN MUSIKHJÄLPEN 2021  - 
KONCEPTPAPPER OCH FULLSTÄNDIG ANSÖKAN

Ansökningar till Radiohjälpen för medel från Musikhjälpen 2021 sker i två steg: 

1. Först skickas ett konceptpapper in som bedöms av Radiohjälpen.
2. De partnerorganisationer som fått sitt konceptpapper godkänt av Radiohjälpen
skickar sedan in en fullständig ansökan.

Konceptpapper och ansökningar sker på Radiohjälpens blanketter, vilka finns att ladda 
ner på Radiohjälpens webbplats, och sänds in genom Radiohjälpens digitala 
insatshanteringssystem. (Ansökan kan inte överlämnas på Radiohjälpens kansli och inte 
heller skickas in via post eller e-post.)
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