
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             
    
  Barn i Guatemala. Foto: Scott Lakey 

PROJEKTKRITERIER FÖR INSAMLINGEN VÄRLDENS BARN 
För oss i Världens Barn-familjen är det självklart att alla barn ska ha samma förutsättningar, 

och att rätten till hälsa, skola och trygghet efterlevs – oavsett var i världen du föds.  

Därför går Radiohjälpen, Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion ihop 

med svenska organisationer från civilsamhället och tiotusentals frivilliga för att bidra till 

förändring. Här och nu, idag och imorgon. För världens barn.  

 

Här redogörs för de särskilda projektkriterier som samtliga ansökande organisationer skall ta 

i beaktande inför ansökan om finansiering från insamlingskampanjen.  

 



ALLA BARNS RÄTT TILL HÄLSA  
Varje dag dör 15 000 barn under fem år. Ofta på grund av brist på vatten och sanitet. Därför 

är hälsa ett av de tematiska områdena som projekt som får finansiering från Världens Barn 

kan ha som fokusområde. Projekt med stöd från Världens Barn kan bland annat fokusera på 

att tillgodose grundläggande hälsobehov genom att säkerställa tillgången till näringsriktig 

mat, rent vatten och sanitet, och på att arbeta med psykosocialt stöd.   

 

ALLA BARNS RÄTT TILL SKOLA 
124 miljoner av världens barn går inte i grundskolan, trots att utbildning är en av de 

viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning och en långsiktigt hållbar utveckling. Projekt 

som får finansiering från Världens Barn kan därför även ha rätten till kvalitativ utbildning som 

fokusområde. Vissa projekt med stöd från Världens Barn arbetar till exempel med 

inkluderande skolgång för barn och unga med funktionsnedsättning, andra fokuserar på att 

barn på flykt ska ha möjlighet att gå i skolan. Men en sak ska projekten ha gemensamt – 

jobba för att alla barn ska ha tillgång till utbildning.  

 

ALLA BARNS RÄTT TILL TRYGGHET 
386 miljoner barn i världen lever i extrem fattigdom. Det gör dem extra utsatta för våld, 

utnyttjande och exploatering. Barns rätt till trygghet och skydd är därför det tredje området 

som projekt som får finansiering från Världens Barn kan ha som fokus. Projekt med stöd från 

Världens Barn kan exempelvis arbeta med att skapa trygga miljöer för barn, sociala 

aktiviteter, att göra människor medvetna om barns rättigheter, stärka lagstiftning som 

skyddar barn eller genom att stärka barn och samhällens motståndskraft vid katastrofer.  

 

BARN SOM SÄRSKILD MÅLGRUPP 
För oss i Världens Barn-familjen är det självklart att rätten till hälsa, skola och trygghet 

efterlevs för alla barn – oavsett var i världen du föds. Därför är också barn den huvudsakliga 

målgruppen för projekt som mottager finansiering. Det kan innebära att barn är den direkta 

målgruppen, till exempel genom att hälso- eller utbildningsprojekt särskilt arbetar med barn. 

Men det kan också innebära att barn är den indirekta målgruppen - där verksamheten 

gynnar barn som målgrupp i slutändan. Till exempel genom att lärare eller barnmorskor 

vidareutbildas för att kunna tillhandahålla kvalitativ utbildning, eller att det sker ett arbete 

med en förbättrad Barnlagstiftning som ytterligare stärker barns fri- och rättigheter. Vuxna 

kan med andra ord omfattas av verksamheten men får aldrig utgöra den huvudsakliga 

målgruppen för vilka projektet verkar och skapar förändring.  



 
Barn definieras i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, och projekt skall rikta 

sig till barn i de mest utsatta livssituationerna – helt enkelt där det behövs som mest. Det är 

därför varje ansökan ska tydliggöra hur urvalet har skett och enligt vilka kriterier arbetet 

gjorts.  

 

Samtidigt är det ofta är svårt att dra en exakt gräns mellan barn och icke-barn vid 18 års 

ålder. I många fall har barnet ingen födelseattest, eller vet inte sin egen ålder. I Sverige 

pratar vi ofta om barn och ungdomar och menar därmed en åldersgrupp som sträcker sig 

över en strikt 18-årsgräns men som delar samma behov av skydd och stöd som de individer 

som är under 18 år. Om så inte är uppenbart orimligt givet projektets utformning skall 

Radiohjälpens insatser till förmån för barn vara riktade till barn och ungdomar.  

 

Det innebär att projektet på en övergripande nivå ska syfta till att förbättra situationen för 

barn och ungdomar. På aktivitetsnivå kan vuxna involveras om det krävs för att tillgodose 

barnets behov och säkerställa att barnet kan tillgodogöra sig insatsen. Det räcker inte med 

en insats som riktar sig till en hel befolkningsgrupp med hänvisning till att barn utgör en stor 

del av befolkningen och därmed kommer att nås av insatsen.  

 

ÖVRIGA KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH SÖKANDE ORGANISATION 
Utöver ovan nämnda kriterier för kampanjen skall Radiohjälpens generella partnerskap- och 

projektkriterier vara vägledande i utformningen av projektansökan. Dessa återfinns på 

Radiohjälpens webbplats.  

 

Därtill ska sökande organisation vägledas av den instruktion som finns till ansökan där 

ansökans omfattning, utformning och beloppsgränser redogörs för.  

 

Radiohjälpen handlägger inte ansökningar från organisationer som ej godkänts som 

partnerorganisationer eller ansökan från partnerorganisation som ej är fullständigt ifylld.  

 

Vidare prioriterar Radiohjälpen ansökningar som gör gällande humanitära kontexter, ej 

nödvändigtvis humanitära responser. Vänligen se Radiohjälpens generella partnerskap- och 

projektkriterier för en redogörelse av dessa begrepp.   

 

För organisationer som är medlemmar i Riksinsamlingen för Världens Barn och/eller erhåller 

så kallad SLOT-tilldelning från insamlingen finns särskilda kriterier att efterleva, utöver de 

som nämns ovan.  
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