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Riktlinjer för fördelning av projektbidrag till
insats om mänskliga rättigheter 2018
Bakgrund
Regeringen beslutade i mars 2014 att avsätta en miljon kronor per år
2014–2016 för att folkhögskolor och studieförbund skulle stärka
kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.
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.
I juni 2017 fick Folkbildningsrådet regeringens uppdrag att fördela
ytterligare 1,5 miljoner kronor i en fortsatt insats under 2017. Av dessa
fördelades 926 000 kronor under 2017 till fem projekt. Samma år i
november beslutade regeringen om en fortsatt insats år 2018, där
Folkbildningsrådet ska fördela 1,5 miljoner kronor.
Vid en överföring av icke fördelade eller icke förbrukade medel från
2017 om 529 000 kr, finns totalt 1 979 000 kr att fördela till projekt under
2018.

Mål och syfte med insatsen 2018
Insatserna ska enligt regeringens uppdrag främst rikta sig till deltagare
som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha
skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.
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
hävda sina rättigheter
Insatsens syfte är att:
påverka folkbildningen långsiktigt och stärka folkhögskolors och
studieförbunds kompetens om mänskliga rättigheter
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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.

Tidsplan
2018
1 mars

Utlysning av projektmedel.

2 april

Ansökningstiden går ut.

16 april

Generalsekreteraren beslutar om fördelning av medel.

2019
22 januari

De projekt som har erhållit medel slutredovisas till
Folkbildningsrådet.

22 februari

Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen i
samband med ordinarie årsredovisning.

Senast 31 mars slutregleras bidraget.

Kansliets hantering
Regeringen har beslutat att högst 50 000 kr av medlen får användas för
Folkbildningsrådets administrativa kostnader.

Riktlinjer för ansökan
Folkbildningsrådet kommer att fördela medel till projekt som
överensstämmer med insatsens syfte och mål. Projekten kan välja att
utgå från ett brett rättighetsperspektiv eller att särskilt fördjupa sig
inom specifika områden, som till exempel arbete mot rasism,
barnkonventionen, kvinnors rättigheter eller rättigheterna för personer
med funktionsnedsättning. Projektet ska genomföras under 2018 och
avslutas senast den 31 december 2018.
Därutöver görs bedömningar utifrån ett antal prioriteringar gällande
projektets inriktning:
Inom folkhögskolans verksamheter prioriteras projekt som riktar
sig till personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer
att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.
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Inom studieförbundens verksamheter prioriteras projekt som
riktar sig till deltagare med behov av utökade kunskaper om de
mänskliga rättigheterna. Det kan till exempel handla om
personer som genom sitt engagemang i ideella organisationer har
möjlighet att bidra till att stärka respekten för mänskliga
rättigheter eller om personer som tillhör grupper i Sverige som
har ett särskilt behov av kunskap för att hävda sina mänskliga
rättigheter.
En särskild möjlighet finns, till exempel för studieförbund och
folkhögskolor som tidigare fått projektstöd för MR-projekt, att
söka medel för att hämta in och sprida erfarenheter och goda
exempel av hur folkbildningen arbetar med att öka kunskapen
om mänskliga rättigheter.
Generellt prioriteras 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 ideella organisationer,
studieförbund eller folkhögskolor.
Folkbildningsrådets fördelning syftar till en geografisk spridning samt
en spridning mellan studieförbund och folkhögskolor.
Bidrag kan ges med upp till 250 000 kronor per godkänt projekt
beroende på aktiviteternas omfattning. En organisation som söker
bidrag för att samla och sprida samlade erfarenheter kan ges bidrag med
upp till 100 000 kr.

Riktlinjer för redovisning av genomfört projekt
Bidragsmottagaren ska lämna en ekonomisk redovisning och en
redogörelse för projektets genomförande och resultat i förhållande till
projektets mål och bidragets syfte till Folkbildningsrådet senast den 22
februari 2019. Redovisningen ska göras enligt särskilda anvisningar från
Folkbildningsrådet.
80 procent av bidraget betalas ut i förskott. Bidraget slutregleras efter
godkänd redovisning. Bidrag som inte använts enligt riktlinjer och
beslutet om bidrag, kan komma att återkrävas. Förändringar som
märkbart påverkar projekt-, tids- eller budgetplan bör kommuniceras
med Folkbildningsrådet på förhand, för att undvika risk för
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återbetalning av felaktigt använda eller oförbrukade medel vid
projekttidens slut.

Bilagor
Blankett Ansökan medel för MR-insats 2018

