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Musikhjälpen 2022: För en tryggare barndom på flykt från krig 

Över hundra miljoner människor i världen är just nu på flykt undan krig, våld, förföljelse och 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Det senaste decenniet har antalet konfliktdrabbade länder 
fördubblats. Senaste två åren utmärker sig genom att redan existerande konflikter förvärrats 
samtidigt som flera nya uppstått. Krig som berövar barn på sin barndom och sina rättigheter. 

Antalet människor på flykt motsvarar en procent av världens befolkning. Just nu är 42 miljoner av 
alla människor på flykt från krig och konflikt barn och ungdomar under 18 år. 1,5 miljon barn 
uppskattas ha fötts till ett liv på flykt mellan 2018 och 2021. Bakom varje siffra finns ett barns 
historia om flykt, förlust och utsatthet. De som tvingats fly är människor som behövt göra det svåra 
valet mellan att fly eller att stanna och riskera att falla offer för krig och våld. Många barn får dock 
inte möjligheten att välja själva, de tvingas att fly mot en osäker framtid.  

Barn är särskilt sårbara vid konflikt, framför allt när den pågår i flera år. Många barn saknar mat, 
rent vatten och tak över huvudet. Hälften har inte tillgång till utbildning och risken att utsättas för 
barnarbete, våld, övergrepp och människohandel är stor - speciellt för flickor. Barn med 
funktionsnedsättning är en grupp som är särskilt sårbar på flykt från krig. Deras behov 
uppmärksammas inte som andras. De saknar ofta tillgång till assistans, utbildning, försörjning och 
hälso- och vårdinsatser. Ytterligare en sårbar grupp utgörs av unga HBTQi+personer.

Riskerna är stora för barn på flykt. Barns mentala hälsa påverkas negativt, inte minst på grund av 
rädslan för att separeras från föräldrar och syskon. Samtidigt är barnets egen tillvaro otrygg och 
ofta präglad av fattigdom, ohälsa, matbrist och hotfulla miljöer. Behovet av stöd är enormt. Därför 
arbetar Musikhjälpen 2022 för att stötta barn på flykt från krig, för en tryggare barndom.



FÖLJANDE MÅSTE STYRKAS I ANSÖKAN 

o Att det tematiska fokus som Musikhjälpen har 2022 varit inkluderat i sökande och 
genomförande organisationernas ordinarie verksamhet sedan tidigare och att expertis  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, barn och kvinnor, 
unga HBTQi+personer eller andra särskilda sårbara grupper.

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 2022

Barn på flykt från krig och konflikt är en global företeelse som både påverkar människor som 
migrerar internt och de som väljer att fly till andra länder För att stötta barn på flykt från krig och 
konflikt behövs många olika, och samverkande, åtgärder på global, nationell och lokal nivå. För 
att beviljas medel från Musikhjälpen 2022 behöver det tydligt framgå av en ansökan hur 
föreslagen insats bidrar till att stötta med insatser för de största problemen som barn på flykt 
möter i deras dagliga livssituation, med fokus på projekt i humanitär kontext. Projekt/program 
kan till exempel fokusera på olika former av tillgång till skydd och trygga platser, mat och rent 
vatten, skolgång, hälsa och sjukvård, eller specifika skyddsinsatser. Det centrala är tt i ansökan 
tydligt påvisa hur föreslagen insats bidrar till att stötta barn på flykt från krig utifrån de 
humanitära behoven som finns. 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 

VIKTIGA DATUM ANSÖKAN TILL MUSIKHJÄLPEN 2022

- Deadline för konceptpapper: 2 december 2022
Förväntat beslut från Radiohjälpen på konceptpapper: januari 2023

- Deadline fullständig ansökan: 24 februari 2023
Förväntat beslut från Radiohjälpen på fullständig ansökan: maj 2023

För frågor kring ansökan till Musikhjälpen 2022, vänligen kontakta Albin Ölveborn, tf programansvarig 
för Radiohjälpens internationella verksamhet på albin.olveborn@svt.se eller radiohjalpen@svt.se

ANSÖKNINGSPROCESSEN MUSIKHJÄLPEN 2022  - 
KONCEPTPAPPER OCH FULLSTÄNDIG ANSÖKAN

Ansökningar till Radiohjälpen för medel från Musikhjälpen 2022 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.

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 2022 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 2022" för ytterligare information.
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