Projektkriterier Musikhjälpen 2019
Musikhjälpen 2019 ska bidra till att stoppa det utbredda konfliktrelaterade sexuella våldet. Människor
som lever i konflikt- och postkonfliktområden löper stor risk att utsättas för våld i olika former, däribland
sexuellt våld. Konfliktrelaterat sexuellt våld är ett komplext fenomen och innefattar inte enbart sexuellt
våld som en krigsstrategi utan även till exempel sexuell exploatering och slaveri, barnäktenskap,
påtvingad graviditet eller abort och tvångssterilisering. Sexuellt våld kan sprida sig och genomsyra hela
samhällen bland annat då nivåerna och normaliseringen av våld ökar både under och efter en konflikt,
sociala skyddsnät och rättsväsenden försvagas eller förfaller, och normer och värden urholkas. Bilden av
överlevare och förövare är också komplicerad till exempel då såväl stridande parter som civila och
biståndsarbetare kan begå övergrepp. Flickor och kvinnor drabbas hårdast men även män och pojkar
utsätts. Stigmatisering av överlevare är ett stort problem, likaså straffriheten för förövare.
Projekt som får finansiering från Musikhjälpen 2019 kan bland annat fokusera på att bryta skadliga normer
och attityder, stärka tillgång till basservice och samhällstjänster samt stärka överlevares
ansvarsutkrävande gentemot förövare i syfte att minska straffriheten. Projekten kan arbeta förebyggande
och/eller rehabiliterande med årets tema. Projekten ska utgå från en respons som säkrar behoven,
rättigheterna och värdigheten hos människor som har utsatts eller löper risk att utsättas för sexuellt våld
i konflikt eller postkonflikt. Projektansökningar för verksamhet i humanitära kontexter prioriteras.

Följande komponenter måste tydliggöras i ansökan
För att en ansökan skall behandlas av Radiohjälpen måste sökande organisation styrka att det tematiska
fokuset för MH19 inkluderas i organisationens (såväl sökande partnerorganisation som implementerande
organisation) verksamhet sedan tidigare. Projektverksamheten skall fokusera på de mest utsatta och ha
en tydligt underbyggd behovsanalys. Ansökan måste även tydligt redogöra för hur sökande samt
implementerande organisation hanterar konfidentiell och känslig information som kan förekomma i
projektet.

Datum
Deadline för ansökan: 17 januari 2020
Beslutstillfälle: 25 maj 2020

Följande projekt kan inte få stöd från Musikhjälpen 2019
-

Radiohjälpen finansierar inte verksamhet i Sverige med medel från Musikhjälpen. Detta
inkluderar även påverkansarbete i Sverige
Projekt till organisationer som inte tidigare arbetat inom det tematiska området. Detta inkluderar
såväl sökande som genomförande organisation
Projekt där verksamheten inte funnits på plats innan Radiohjälpens eventuella finansiering,
och/eller där en plan för fortsatt verksamhet bortom Radiohjälpens finansiering inte finns

Övrig information
Ansökningar ska författas på Radiohjälpens ansökningsblanketter. För att kunna ansöka om medel måste
den sökande organisationen vara en godkänd partnerorganisation till Radiohjälpen. Projektansökningar
från organisationer utan giltigt partnerskap med Radiohjälpen handläggs ej. Projekt till organisationer
som vid beslutstillfället har utestående förpliktelser gentemot Radiohjälpen handläggs ej.
Kostnader för den sökande organisationens kontor och personal i Sverige beviljas ej av Radiohjälpen.
Radiohjälpens generella projektkriterier finns på Radiohjälpens webbplats och skall vägleda
ansökningsförfarandet. Instruktionen till ansökan 2019 som sänts till samtliga partnerorganisationer skall
även den vägleda sökande organisation i ansökningsförfarandet.

Ansökan skickas till
Adress för försändelser med bud

Adress för försändelser med ordinarie postgång

Radiohjälpen

Radiohjälpen

Att: Jannike Fager

Att: Jannike Fager

Gärdesgatan 3

105 10 Stockholm

105 10 Stockholm
Ansökan kan inte lämnas in personligen till Radiohjälpen.

