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Riktlinjer för fördelning av projektbidrag till
insatser om mänskliga rättigheter 2021
Bakgrund
Uppdraget är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet
med mänskliga rättigheter (Skr 2016/17:29). Strategin omfattar bland
annat ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter
inom offentlig verksamhet och ett starkt stöd för arbete med mänskliga
rättigheter inom det civila samhället.
Regeringen har sedan 2014 gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela
medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna
om de mänskliga rättigheterna i samhället. Ett treårigt uppdrag att
fördela 1 miljon kr vardera år 2014–2016 slutrapporterades år 2017.
Därefter har uppdraget förlängts årligen med ett anslag om 1,5 miljoner
vardera åren 2017–2020.
I december 2020 beslutade regeringen om en fortsatt insats för år 2021,
där 1,5 miljoner kr ska fördelas utifrån samma riktlinjer från regeringen
som 2020. Av beloppet får Folkbildningsrådet disponera högst 50 000 kr
för administrativa kostnader.
Eventuella återbetalade medel från motsvarande satsning 2020 kommer
att läggas till anslaget att fördela och därmed fördelas på nytt i den här
utlysningen.

Syfte och mål med bidraget
Syftet med bidraget är att stärka folkhögskolors och studieförbunds
kompetens och förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas
kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda
och främja mänskliga rättigheter.
Folkbildningens insatser ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig
till:
deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga
rättigheterna och
personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha
skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.
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Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolors kurser
och i studieförbundens verksamheter får tillräckliga kunskaper och
insikter om mänskliga rättigheter för att kunna:
agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter och
hävda sina rättigheter.

Tidsplan
2021
20 jan

Utlysning av projektmedel via epost och webb

22 febr

Sista ansökningsdag

10 mars

Generalsekreteraren beslutar om fördelning av medel

2022
21 jan

Slutredovisning av beviljade projekt

1 mars

Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen

Riktlinjer för ansökan
Sökande organisation ska vara ordinarie bidragsmottagare hos
Folkbildningsrådet, det vill säga studieförbundens förbundsnivå eller
folkhögskola. En ansökan får lämnas gemensamt från flera
studieförbund eller folkhögskolor men det ska finnas en huvudsökande
som är bidragsmottagare och rapporteringsansvarig. Ansökan ska
lämnas på avsett formulär.
Projektbidraget får lämnas till folkbildningsinsatser som
överensstämmer med bidragets syfte och mål. De planerade insatserna
ska ha sin utgångspunkt i de internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter och i ett rättighetsbaserat arbetssätt 1. Det är
därutöver möjligt att arbeta med olika inriktningar, såväl en bred MRinriktning som med fokus på ett område, till exempel ickediskriminering, barnkonventionen, kvinnors rättigheter eller
funktionsrätt.

1

”Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att skapa förändring genom att stärka
människors egenmakt, istället för att göra människor till föremål för åtgärder. Vi ser deltagarna
i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Istället för att bara
dela ut mat och kläder jobbar vi därför för att människorna själva ska hitta styrka för att
förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.” IM (https://www.imsweden.org/vaddu-kan-gora/utbilda-dig/utbildningsmaterial-och-filmer/vad-ar-rattighetsbaserat-arbete/)
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Projektbidraget får användas för avgränsade insatser för att pröva ny
verksamhet eller för insatser som kompletterar eller utvecklar arbetet i
ordinarie folkbildningsverksamhet. Projektbidraget får inte användas
för kostnader som finansieras på annat sätt. Det får dock kombineras
med annan extern eller egen finansiering, så länge som kostnaderna
tydligt kan särredovisas.
Folkbildningsrådet prioriterar projekt som:
bygger på tidigare erfarenheter av arbete med att öka kunskapen
om mänskliga rättigheter.
innehåller en konkret plan för projektets genomförande.
genomförs i samverkan med andra studieförbund eller
folkhögskolor.
Folkbildningsrådet prioriterar också nya sökande eller sökande som
endast har beviljats bidraget en gång tidigare.
Folkbildningsrådet strävar i sin bidragsgivning efter en geografisk
spridning, en spridning mellan studieförbund och folkhögskolor samt en
effektiv användning av statens medel.
Bidrag kan lämnas med upp till 200 000 kronor per projekt, beroende på
insatsernas omfattning.

Riktlinjer för redovisning av genomfört projekt
Bidragsmottagaren ska lämna en ekonomisk redovisning och en
redogörelse för projektets genomförande och resultat i förhållande till
projektetansökan samt bidragets syfte och mål till Folkbildningsrådet
senast den 21 januari 2022. Redovisningen ska lämnas på särskilt avsett
formulär från Folkbildningsrådet.
Bidraget betalas ut i förskott och slutregleras efter godkänd redovisning.
Bidrag som inte förbrukats eller inte använts enligt riktlinjer och beslut
om bidrag kommer att återkrävas. Förändringar under projekttiden som
märkbart påverkar projekt-, tids- eller budgetplan bör kommuniceras
med Folkbildningsrådet på förhand. Detta för att undvika risk för
återbetalning av felaktigt använda eller oförbrukade medel vid
projekttidens slut.

