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SAMMANFATTNING 

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och 
religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om 
situationen för mänskliga rättigheter globalt (för mer information, se crd.org/sv/. 
Organisationen har arbetat med samiska rättigheter i flera år, och har sedan år 2017 ett 
samiskt expertråd knutet till sig, bestående av företrädare för samiska organisationer och 
enskilda samiska aktivister. Arbetet med samiska rättighetsfrågor bedrivs främst inom Civil 
Rights Defenders juridiska avdelning som genomförs med stöd av det samiska expertrådet. 
Arbetet innebär bland annat stöd till samiska aktörer i enskilda ärenden, analyser av lagförslag 
som rör samiska rättigheter, kommunikation och påverkansarbete gentemot makthavare. En 
viktig del i arbetet är att informera internationella aktörer, såsom FN och Europarådet, om 
efterlevnaden av urfolksrättigheter i Sverige. 

2020 blev Civil Rights Defenders en strategisk partnerskapsorganisation till Sida. Inom ramen 
för detta partnerskap finns nu en möjlighet för samiska organisationer, exempelvis 
sameföreningar, organisationer, samebyar, samiska kultur- eller forskningscenter, att ansöka 
om medel för att stärka sin samverkan med andra urfolk genom gemensamma projekt. Stödet 
som finansieras av Sida kommer att betalas ut till samiska organisationer för projekt som syftar 
till att stärka urfolk i biståndsländer (det vill säga länder som är godtagna som mottagare av 
Sidas biståndsmedel enligt OECD DAC:s kriterier). Projekt kan exempelvis innebära 
gemensamma utredningar, framtagande av rapporter om olika urfolks situationer, deltagande i 
internationella forum som behandlar urfolks rättigheter, eller utbildningar eller workshops för 
kunskapsutbyte. Projektet kan innefatta finansiering av både mottagarorganisationer och den 
samiska organisationens egna kostnader för deltagande och arbete med projektet. 

Den samiska organisation som vill ansöka om medel skickar in en intresseanmälan med en 
sammanfattning över det planerade projektet på högst två sidor senast den 31 augusti 
2022.  Intresseanmälan ska inkludera en uppskattning av en övergripande budget och hur lång 
tid projektet ska löpa (senast fram till december 2023). Framgångsrika förslag kommer sedan 
att inbjudas att lämna in en fullständig ansökan senast den 3 oktober 2022. Det totala anslaget 
uppgår till 1,2 miljoner SEK över två år (300 000 under 2022 och 900 000 under 2023). Vi 
välkomnar både stora och små projektförslag så länge de ryms inom dessa tidsramar. För 
projekt längre än 12 månader sker utbetalningar årsvis efter avslutad skriftlig och finansiell 
rapportering samt revision i enlighet med Civil Rights Defenders och Sida:s riktlinjer.   

https://crd.org/sv/


  

 

 

 

1. VAD ÄR SYFTET MED UTLYSNINGEN?   

Det övergripande syftet med denna utlysning är att möjliggöra för finansiellt 
stöd för att stärka samverkan mellan urfolk i arbetet med rättighetsfrågor 
genom projekt med exempelvis följande fokusområden:   

• rapportering eller annat påverkansarbete riktat mot internationella 
eller regionala människorättsorgan.  

• erfarenhetsutbyte av goda exempel eller strategier för inflytande, 
kunskapsöverföring, påverkansarbete eller i övrigt stärkta 
rättigheter.  

• rättsliga processer på nationell, regional och internationell nivå.   

Finansiellt stöd kan sökas av samiska organisationer som genomför projekt i 
samverkan med urfolk i de länder som är minst utvecklade enligt 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och dess 
biståndskommitté Development Co-operation Directorate (DAC).1 

  

 

 

 
1 För listan med länder, se https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-
2022-23-flows.pdf. 

Finansiellt stöd ges till projekt som har följande obligatoriska mål:   

• Stärka samverkan mellan samer och andra urfolk.  

• Möjliggöra utveckling för urfolk i OECD-DAC-länder genom att 
vidareförmedla finansiellt stöd.  

Utöver detta kan projekten kan också ha följande mål (observera att 
exemplen nedan endast är förslag): 

• Bidra till förbättrad tillgång till rättvisa för individer och grupper i 
samhället som utsätts för kränkningar av mänskliga rättigheter och 
att makthavare och ansvariga för kränkningar av mänskliga 
rättigheter ställs till svars  

• Ökad användning av regionala och internationella domstolar, 
klagomålsmekanismer och andra ansvarsmekanismer genom 
exempelvis rapportering och olika typer av påverkansarbete.   

• Förbättra människorättsförsvarares kapacitet och förmåga att vidta 
rättsliga åtgärder på nationell, regional och internationell nivå.  

• Öka användningen av rättsliga verktyg och rättsliga mekanismer i 
människorättsförsvarares arbete, inklusive bland miljöförsvarare av 
mänskliga rättigheter som arbetar för att stärka urfolks rättigheter. 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


  

 

 

 

2. VEM KAN SÖKA PROJEKTSTÖD?   

För att ansöka om bidrag genom denna utlysning ska sökande vara en 
samisk organisation, exempelvis sameföreningar, organisationer, samebyar, 
samiska kultur- eller forskningscenter. 

Övriga krav är att:   

• Organisationen är direkt ansvarig för genomförandet av det 
föreslagna projektet. 

• Organisationen är en registrerad juridisk person.  

• Organisationer kan ansöka individuellt eller i partnerskap med 
andra organisationer i det civila samhället. Vad gäller 
partnerskap, inklusive regionala och gränsöverskridande 
projekt, är den ledande organisation fullt ansvarig för 
projektledning och genomförande samt för att fördelning av 
roller och ansvar för partner(s) beskrivs tydligt.   

• Organisationen innehar den kapacitet och erfarenhet som krävs 
för att genomföra sitt föreslagna projekt.   

• Projektmedlen omfattas av revision och att organisationen lever 
upp till CRD:s revisionskrav (ISA 800).  

 

3. VILKA PROJEKTIDÉER KAN FÅ PROJEKTSTÖD?   

Endast projekt som går i linje med de mål och fokusområden som fastslagits 
i avsnitt 1 och organisationer som uppfyller de krav som ställts i avsnitt 2 är 
berättigade till finansiellt stöd enligt denna utlysning. Projektet måste ha 
specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och tidsrelaterade mål, innebära 
aktivt engagemang av målgruppen, det vill säga det/de urfolk i OECD-DAC-
länder som den samiska organisationen planerar att genomföra projektet 
med, och ha en realistisk budget som säkerställer att de föreslagna 
projektmålen uppfylls. 

Tidsramen för genomförande av projekt att mellan oktober 2022 och 
december 2023. Vi välkomnar både tidsmässigt längre och kortare 
projektförslag så länge de ryms inom dessa tidsramar. 

4. MÅLGRUPPER I OECD-DAC-LÄNDER   

Målgrupperna består av urfolksorganisationer i de så kallade OECD-DAC-
länderna, det vill säga länder som har rätt till officiellt utvecklingsbistånd 
(ODA) vilket innebär sådant statligt stöd som främjar och specifikt riktar sig 
till det ekonomisk utveckling och välfärd i utvecklingsländer. Urfolk inom 
dessa länder har ofta behov av finansiellt stöd från västvärlden då de kan ha 
svårigheter att få medel från nationella källor. Detta kan bland annat bero på 
att landet inte har resurser, eller att landet väljer att inte stödja urfolk. 

Projektet ska syfta till att främja urfolk. Därför har vi inte någon ytterligare 
geografisk begränsning utöver kravet om OECD-DAC-länder ovan.  
 



  

 

 

 

5. HUR SER ANSÖKNINGSPROCESSEN UT?   

Organisationer bör skicka ett kort beskrivning (högst 2 sidor) där de 
beskriver projektets förväntade resultat, organisationens erfarenhet av att 
driva projekt och en övergripande budget. Sökande rekommenderas att inte 
lämna in ett fullständigt projektförslag utan att först ha fått meddelande 
från Civil Rights Defenders att projektet gått vidare i processen.   

Efter besked att projektet gått vidare i processen organiseras ett möte 
mellan organisationen och Civil Rights Defenders för att diskutera den 
fortsatta ansökningsprocessen. Information om utformningen av 
projektansökan ges i samband med detta initiala möte, och den sökande 
organisationen har sedan till den 3 oktober på sig att lämna in en fullständig 
projektansökan. 

Tidsplan:  

 Inlämning av kort projektbeskrivning (max 2 sidor)   Onsdag 31 augusti 2022  

 Beslut om vilka projekt som går vidare i processen   Onsdag 7 september 2022  

 Inlämning av fullständig projektplan   Måndag 3 oktober 2022  

 Beslut om projektstöd    Måndag 10 oktober 2022  

Vi är medvetna om att den korta tidsramen för inlämning av fullständig projektplan. 
Representanter från Civil Rights Defenders kommer vara tillgängliga för att bistå i 
ansökningsprocessen.   

6. HUR FÖRDELAS STÖDET? 

• Projekt kan genomföras under 2022, 2023 eller sträcka sig över båda 
dessa år.   

• Ansökt bidrag för år 2022 måste ligga på minst 70 000 SEK och max 
300 000 SEK.   

• Ansökt bidrag för år 2023 måste ligga på minst 70 000 SEK och max 
900 000 SEK.   

• För ansökningar som stäcker sig över åren 2022 och 2023 måste 
ansökt summa ligga på minst 70 000 SEK och max 1 200 000 SEK.   

• Medel som utges inom ramen för detta projekt ska användas i linje 
med OCED-DAC:s riktlinjer.   

  

 

 

 

 Ni får gärna kontakta oss med frågor på 
rebecka.forsgren@civilrightsdefenders.org  
eller tilda.ponten@civilrightsdefenders.org. 

 

mailto:rebecka.forsgren@civilrightsdefenders.org
mailto:tilda.ponten@civilrightsdefenders.org
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