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Remissvar frdn Rddda Barnen pa SOU 2018:70 £narvsfond i
takt med tiden
Storre transparens runt beslutsgdngen
7.2 Regleringsniva
Rddda Barnen noterar utredningens resonemang kring olika vdgar till storre transparens
gentemot sokande organisationer i fraga om praxis i villkor som inte dr kodifierade i lag.
Rddda Barnen vill framhalla att dven vi efterfragar betydligt storre transparens och
forutsdgbarhet i beslutsprocessen. Ddremot har vi ingen bestdmd uppfattning om hur detta
bdst uppfylls.
Omformulera krav pa nyskapande
7.3 Kriterier for stod
Forslag: Stod ur Allmdnna arvsfonden ska fa Idmnas till verksamhet
- som dr utvecklande for nagon av fondens malgrupper,
- ddr malgruppen deltar i
planeringen och genomforandet, och
- som har forutsdttningar att overleva efter det att stodet ur fonden har upphort.
Stod ska ocksa fa lamnas till anldggningar, lokaler och utrustning,
om de ska anvdndas for verksamhet som uppfyller de angivna kriterierna.
Det bor av lag uttryckligen framga att stod inte ska fa Idmnas
till en organisations lopande verksamhet.
Rddda barnen stdller sig bakom forslaget att tona ner villkoret om att verksamhet som
beviljas bidrag maste vara nyskapande. Att istdllet anvdnda kriteriet utvecklande ger
Allmanna Arvsfonden utrymme att bevilja bidrag till organisationer som inte nodvdndigtvis
har for avsikt att utveckla en helt ny metod eller arbetssdtt. Fokus blir istdllet att
verksamheten ska leda utvecklingen framat till gagn for malgruppen. Nyskapande ska inte
vara ett sjdlvdndamal, ndr det istdllet finns beprovade och andamalsenliga arbetssatt att
vidareutveckla.
Rddda Barnen stdller sig dven sdrskilt bakom kodifiering av overlevnadskriteriet
Demokrativillkor
7.4.2 Stod ska inte fa Idmnas till en organisation med anknytning till terrorism eller som i
ovrigt inte respekterar mdnskliga rdttigheter.
Forslag: Stod ska inte fa Idmnas till en organisation som frdmjar,
uppmanar till eller forsvarar terrorism eller som i ovrigt inte respekterar
mdnskliga rdttigheter.

7.4.3 Organisationers ansvar for foretrddares agerande.
Forslag: Om en foretrddare for en organisation forsvarar, uppmanar
till eller framjar terrorism eller i ovrigt inte respekterar
mdnskliga rdttigheter far stod anda Idmnas till organisationen under
forutsdttning att denna
1. genast vidtar de atgdrder som behovs for att sakerstdlla att agerandet
inte upprepas, och
2. har vidtagit rimliga atgdrder for att forsakra sig om att foretrddaren
var Idmplig for sitt uppdrag.
R.ddda Barnen stdller sig bakom utredningens forslag till att de demokrativillkor som
tilldmpas i praxis dven tydliggors i lagen. Ned det sagt vill vi mana till stor noggrannhet i
awdganden kring demokrativillkoren, for att sdkerstdlla att det inte forekommer
godtycklighet i bedomningarna. Rddda Barnen ser annars en stor riskfor att kontroversiella,
men for den skull inte odemokratiska, organisationer diskrimineras. Vi ser en sdrskilt risk att
trossamfund drabbas av denna typ av godtycke. Resonemanget i denna utredning kring
NUCF och deras bestdmmelser och tolkningar av demokrativillkor tycker vi i delar
illustrerar vara farhagor.
Finansiering for utvardering
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R.ddda Barnen ar en av de organisationer som till utredningen redan
onskan om att dven kunna genomfora utvarderingar inom ramen
projektet. Liksom manga civilsamhdllesorganisationer har vi begrdnsat
som kan finansiera utvdrdering. Samtidigt ser vi att vdl genomforda
"best
chansen for overlevnad av projekten och spridning av
practices".
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