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Musikhjälpen i
Zambia
Ett av de projekt som fick stöd från Musikhjälpen 2014 var Rädda Barnens projekt
med förebyggande av spridning av hiv i
Zambia. I mars besökte Radiohjälpens
generalsekreterare, Per Byman, projektet
tillsammans med filmaren Scott Lakey för
att göra en kvittofilm som ska visas i SVT
under våren.
Under Musikhjälpen hade Sida auktionerat
ut en resa för att besöka några av Sidas
projekt i just Zambia. Vinnaren, Greta
Mörling, fick dessutom möjlighet att tillsammans med Sidas kommunikationschef
Joachim Beijmo vara med under en dag av
filminspelningen.
På förstasidan av nyhetsbrevetfinns en bild
från The Divine Divas, ett center där unga
kvinnor erbjuds gratis manikyr, för att
samtidigt kunna få information om hiv/
aids och hur man skyddar sig.

Nytt nyhetsbrev
Det var ett tag sedan vi skickade ut ett
nyhetsbrev från Radiohjälpen. Normalt
producerar vi ett nytt brev efter varje
styrelsemöte men eftersom styrelsens
seminarium i januari blev uppskjutet till
februari hann vi inte med något då. Detta
nyhetsbrev innehåller därför information
om alla projekt som beviljats under februari och mars.
Nu är också styrelsen fulltalig igen. Den
15 januari tillträdde Hanna Stjärne som
ny VD för SVT och därmed också som
ordförande för Radiohjälpen. Tf ordförande Thomas Nilsson återgår till sin position
som suppleant i styrelsen. Förra året har
även Dario Marlovic, biståndschef på
Islamic Relief, och Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet, valts in
i styrelsen. De ersätter Christer Åkesson
och Lotta Sondell.
En närmare beskrivning av styrelsen finns
i Radiohjälpens årsberättelse för 2015 som
just nu produceras och kommer att finnas
tillgänglig om några veckor.

Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden (nationell verksamhet) att tas
fram och publiceras.
Radiohjälpen har under 2014 också arbetat
på att stärka sitt kommunikativa arbete
och vara en röst i biståndsfrågor i Sverige.
Ett exempel på detta är den humanitära
konferens som genomfördes i samarbete
med Sida under förra hösten. Radiohjälpen är också numera remissinstans
för UD gällande biståndsfrågor som rör
det civila samhället och vi deltog bl a i
konsultationerna kring framtagandet av
de nya hållbarhetsmålen som ska ersätta
millenniemålen fr o m 2016. Den 10 april
träffar Radiohjälpens generalsekreterare
och nationella handläggare biståndsminister Isabella Lövin för att informera om
verksamheten och förklara Radiohjälpens
roll i det svenska civila samhället.

I detta nyhetsbrev presenterar vi bland
annat det arbete med nya kriterier för
internationella projekt som Radiohjälpen
arbetat med under 2014 (se omstående
sida). Nu vidtar ett liknande arbete med
den nationella verksamheten. Under året
kommer nya kriterier för finansiering från

I den målbild som Radiohjälpens styrelse
antagit för 2015 anges tre tydliga delmål
för Radiohjälpens arbete – det kvantitativa
(att samla in pengar), det kommunikativa
(att arbeta med folkbildning i public service-anda) samt det kvalitativa (att omvandla
de insamlade medlen till kvalitativ verksamhet). Vi kommer under året att fortsätta förändringsarbetet för att förbättra alla
dessa punkter – målet är att vi ska vara en
kvalitativ och transparent partner för våra
organisationer.

Syrien

Melodifestivalen

Radiohjälpen beslutade i mars att påbörja
en katastrofinsamling för Syrien. Anledningen till att detta görs nu är, att Syrien
idag utgör den största humanitära katastrofen i världen och den börjar synas mindre
och mindre. Radiohjälpen har idag också
ett antal partnerorganisationer som verkar
i Syrien och närområdet, vilket är ett krav
för att vi ska genomföra en katastrofinsamling.

Som vanligt var det möjligt att använda
Radiohjälpens nummer när man röstade på
sin favoritlåt i Melodifestivalen. Sammanlagt samlades detta år 6 560 534 kronor
in, att jämföra med 5 709 508 kronor
förra året. Mest pengar samlades in under
finalen, då nästan 3 miljoner kronor tillföll
Radiohjälpen.

Över 12 miljoner människor i Syrien
behöver akut humanitärt bistånd och 7,6
miljoner av dem befinner sig på flykt i sitt
eget land. I grannländerna finns 4 miljoner flyktingar och totalt har över 220 000
människor dött i kriget. De medel som Radiohjälpen samlar in kommer främst att gå
till mat och mediciner, vatten och hygien
samt skyddsprogram (protection).
En insamlingsappell har producerats och
sänds i SVT fr o m 2 april. Beroende på
gensvaret kommer styrelsen sedan att ta
ställning till om kampanjen ska utvidgas.

Inför årets upplaga av Melodifestivalen hade Radiohjälpen anlitat Världens
Barn-producenten Allan Förberg för
att ta fram ett antal korta appeller med
kända mellostjärnor som sändes före varje
program. Vi kunde se Martin Stenmarck,
Malena Ernman, Micke Leijnegard, Robin
Stjernberg och Charlotte Perrelli uppmana
svenska folket att använda Radiohjälpens
nummer. Och framför allt kunde vi se
Melodifestivalens egen genusexpert, Sigrid
Johnson, berätta om varför det är viktigt
att alla får en Andra Chans.
Tack till alla er som bidrog!

Arbetet med nya kriterier och partnerskap
Som vi tidigare har informerat om har
Radiohjälpens styrelse under 2014 arbetat
med att ta fram nya kriterier för Radiohjälpens internationella partnerorganisationer.
Det arbetet är nu avslutat. En ny blankett för ansökan om partnerskap går att
rekvirera från Radiohjälpens kansli. Detta
gäller även de organisationer som fått sina
ansökningar bordlagda under hösten och
vintern. Denna text är en sammanfattning
av de viktigaste punkterna och de fullständiga kriterierna finns utlagda på Radiohjälpens hemsida.

Humanitärt fokus
Radiohjälpen kommer att öka sitt humanitära fokus och därmed närma sig de rötter
som utgjorde grunden när Radiohjälpen
grundades. Det betyder inte att Radiohjälpen ska bli en uteslutande humanitär
organisation med fokus enbart på katastrofinsamlingar, men prioritet kommer att ges
till projekt med någon form av humanitär
anknytning. Det kommer inte att finnas
någon statisk lista med vilka länder som
kan få stöd, utan styrelsen kommer även
i framtiden att fokusera på den specifika
situationen. Ledordet är utsatthet och
projekten ska vara till förmån för de mest
utsatta.

Långsiktighet
Även en ökad humanitär inriktning ska
präglas av långsiktighet. Det humanitära
landskapet idag präglas av ett större antal
pågående humanitära situationer och en
ökad förutsägbarhet gällande klimatrelaterade katastrofer. Organisationer som får
stöd från Radiohjälpen ska finnas på plats
före, under och efter en katastrof och
Radiohjälpen ser gärna projekt i hela den
”humanitära cirkeln” – allt från förebyggande och minskande av utsatthet vid
naturkatastrofer, via humanitära insatser i
direkt anslutning till en katastrof till åter
uppbyggnadsprojekt efter katastrofen.

Organisationskrav
Radiohjälpen har dessutom noterat en
kraftig ökning av antalet ansökningar om
partnerskap, i många fall från mindre organisationer som vänder sig till Radiohjälpen
för att få hjälp att klara av sina åtaganden.
Organisationer som söker stöd från Radiohjälpen måste vara tillräckligt stabila för
att kunna överleva på egen hand. Det gör,
att Radiohjälpen ställer vissa krav på deras
storlek, omsättning och kvalitetssäkring.
För att kunna söka pengar från Radiohjäl-

pen måste organisationen ha tillräcklig
kapacitet för att kunna påvisa vilka resultat
de levererar och säkerställa processen.
Därför har Radiohjälpen höjt gränsen för
en organisations minimiomsättning för att
kunna söka stöd från Radiohjälpen från
500 000 kronor till 2 miljoner.

Folkrörelsebasen
Den sökande organisationen måste kunna
visa hur den är förankrad i den svenska
folkrörelsen och hur den bidrar till att
informera allmänheten om biståndsfrågor
(i enlighet med Radiohjälpens stadgar och
Radiohjälpens kommunikativa uppdrag).
Organisationen måste också kunna uppvisa ett tydligt inflytande över de program
som finansieras och inte bara vara en
vidareförmedlare av medel. Det ligger inte
i Radiohjälpens uppdrag att stödja internationella organisationer som har etablerat
närvaro i Sverige enbart för att samla in
medel. Vidare måste detfinnas en rimlig
fördelning mellan hur stor del av personalen som arbetar med insamling, kommunikation, opinionsbildning och programverksamheten och organisationen måste
kunna påvisa på vilket sätt de är delaktiga
i och har ett avgörande inflytande över
verksamheten i fält. Organisationen ska ha
närvaro i fält – antingen egen närvaro eller
genom avtalsreglerad representation från
systerorganisationer eller nätverk. Organisationer som genomför verksamhet genom
enskilda personer på plats kan inte få stöd.

Vad faller bort?
Beskrivningen över vilken typ av verksamhet som inte kan få stöd från Radiohjälpen
har också förtydligats. Vi kan aldrig ge
bidrag till fadderverksamhet eller andra
former av individuell hjälp. Projekten ska
syfta till att stärka samhällen eller utsatta
grupper, inte enskilda individer. Radiohjälpen kan därför inte heller ge stöd till
stipendieverksamhet. Organisationer som
bedriver individuell fadderverksamhet eller
förmedlar adoptioner måste visa på hur
de skapat absolut vattentäta system för att
separera denna verksamhet från den internationella biståndsverksamheten.
Organisationer som har ett uppdrag att företräda vissa intressen utanför biståndsarbetet, t ex religiöst eller politiskt baserade
organisationer, måste visa hur de säkerställer att absolut ingen sammanblandning av
de olika verksamhetsgrenarna förekommer. Kraven på alla människors lika värde
och opartiskhet gäller oinskränkt.

Radiohjälpen stödjer inte barnhem, verksamhet som går att likställa med barnhem,
institutioner för barn och ungdomar eller
större byggnationer och infrastruktur
projekt. Däremot kan stöd till tydligt
motiverade, småskaliga resiliensfrämjande
community-baserade projekt beviljas.
Långsiktiga åtaganden som syftar till drift
och underhåll av t ex skolor och sjukhus
blir problematiska om det inte handlar om
ett land som faller in under geografiska fokusområden och som har de mest utsatta
som målgrupp. Även då måste en plan för
lokalt övertagande finnas från början.

Tidsplan
Dessa krav kommer att gälla fullt ut från
och med 2017. Radiohjälpen kommer
dock att ta hänsyn till andemeningen i detta dokument redan från och med hösten
2015. Under 2016 gäller dokumentet alla
internationella insatser utom garanterade
medel från VB 2015. Organisationer som
söker partnerskap från och med våren
2015 måste visa hur de uppfyller kriterierna i detta dokument. Organisationer som
sökt partnerskap med Radiohjälpen under
2014 och vars ansökningar bordlagts, måste fylla i de nya blanketterna och visa hur
de uppfyller dessa krav.

Världens Barn
Samtidigt arbetar Radiohjälpens styrelse och programbolagen med att se över
formen för nästa omgång av Världens
Barn-kampanjen. Styrelsen har beslutat,
under förutsättning att programbolagen
SVT och Sveriges Radio beslutar sig för
att sända galan och de andra programmen
även i framtiden, att genomföra en ny
VB-omgång 2016-2018. Vi arbetar f n
med att färdigställa kriterierna för deltagande i kampanjen och kommer att publicera dessa inom kort tillsammans med
mallar för ansökan om deltagande. Organisationer som önskar delta i VB-kampanjen
måste alltså fylla i både denna blankett
samt ansökan om partnerskap, även
om man redan nu har partnerskap med
Radiohjälpen. Dessa ansökningar kommer
sedan att behandlas av Radiohjälpen i nära
samarbete med Världens Barn-kansliet.
Syftet med detta arbete är att öka kvaliteten i det arbete som finansieras av Radiohjälpen. Vi vill förbättra både förutsägbarhet och transparens, samtidigt som vi vill
leva upp till de ökade krav på redovisning
och kvalitetssäkring som både givare och
revisorer ställer på oss.

Beviljade projekt vid styrelsemöte 2015-02-09, 2015-0323 samt per capsulam under januari 2015
Organisation

Projektnamn

Land

Fond

Beviljad
summa

Beviljades
datum

Rädda barnen

Sexual and Reproductive Health and Rights

Zambia

Musikhjälpen

Plan Sverige

Protection of Children and Their Families Affected by
Ebola

Sierra Leone

Ebola

425 000 2015-01-19

Svenska kyrkan

Liberia: Ebola Sensitization and Prevention

Liberia

Ebola

425 000 2015-01-19

Star for Life

Mobila kliniken

Sydafrika

Musikhjälpen

250 000 2015-02-09

Hungerprojektet

Reducing the Spread of HIV

Malawi, Uganda

Musikhjälpen

1 132 000 2015-02-09

Barnfonden

Strengthening Community Based Efforts

Uganda

Musikhjälpen

1 483 269 2015-02-09

Afrikagrupperna

Othoko - Hivprevention

Moçambique

Musikhjälpen

730 000 2015-02-09

Plan Sverige

Promoting HIV Prevention Among Young People in
Tororo

Uganda

Musikhjälpen

2 000 000 2015-02-09

We Effect

Community Based Response to HIV

Sydafrika

Musikhjälpen

2 000 000 2015-02-09

Unicef

HIV and AIDS Prevention Project for Youth

Sierra Leone

Musikhjälpen

1 600 000 2015-02-09

Viskogen

HIV and AIDS Prevention and Mitigation within
Agroforestry

Kenya, Rwanda,
Musikhjälpen
Tanzania, Uganda

2 000 000 2015-02-09

Svenska kyrkan

Kitgum Pader Hope Alive

Uganda

Musikhjälpen

Rädda barnen

Violence Free Schools and Communities

Rwanda

Världens Barn

1 955 648 2015-02-09

Erikshjälpen

Averting HIV Infections Among Vulnerable Teens

Kenya

Musikhjälpen

1 750 000 2015-02-09

Röda korset

Health and Social Services

Sudan

Musikhjälpen

2 000 000 2015-02-09

Röda korset

Health and Care in Somaliland and Puntland

Somalia

Musikhjälpen

2 000 000 2015-02-09

Clowner utan
Gränser

Peacemaking Circus

Sydsudan

Världens Barn

313 000 2015-03-23

Clowner utan
Gränser

Circus, Strength and Humanity

Rumänien

Världens Barn

108 000 2015-03-23

Clowner utan
Gränser

The Laughing Curry

Indien

Världens Barn

113 000 2015-03-23

Unicef

Protect children against violence

Albanien

Världens Barn

3 300 000 2015-03-23

IM

Improve poor, marginalised and orphaned children’s
access to education

Zimbabwe

Världens Barn

469 847 2015-03-23

Hungerprojektet

Enemore Epicenter

Etiopien

Världens Barn

437 000 2015-03-23

Emmaus Björkå

Förskola

1 817 000 2015-01-19

967 742 2015-02-09

oPt

Världens Barn

630 000 2015-03-23

Svenska Afghanistan- Preparatory Education Project
kommittén

Afghanistan

Världens Barn

3 700 000 2015-03-23

Svenska Afghanistan- School Construction Project
kommittén

Afghanistan

Världens Barn

193 375 2015-03-23

Svenska Afghanistan- School Construction Project
kommittén

Afghanistan

Världens Barn

1 498 295 2015-03-23

Rotarys Läkarbank

Jeeplinjer Mumias/Matungu

Kenya

Världens Barn

700 000 2015-03-23

PMU

Nutrition

DR Kongo

Världens Barn

1 020 000 2015-03-23

Afrikagrupperna

Jairos Jiri Association

Zimbabwe

Musikhjälpen

380 000 2015-03-23

IOGT/NTO

Alcohol Prevention among Children and Youth

Kenya

Världens Barn

463 450 2015-03-23

IOGT/NTO

Street Children Rehabilitation

Tanzania

Världens Barn

230 000 2015-03-23

IOGT/NTO

Alcohol Prevention among Children and Youth

Tanzania

Världens Barn

327 750 2015-03-23

IOGT/NTO

VCDF-CR Drop-in Centre

Thailand

Världens Barn

287 500 2015-03-23

IOGT/NTO

Children Affected by HIV/AIDS

Thailand

Världens Barn

138 000 2015-03-23

SIRA

SIRA-skolorna

oPt

Världens Barn

650 000 2015-03-23

Röda Korset

Community Based DRR

Bangladesh

Världens Barn

1 035 000 2015-03-23

Röda Korset

Community Development Programme

Liberia

Världens Barn

1 495 000 2015-03-23

Röda Korset

Community Based Health and First Aid

Burma

Världens Barn

3 795 000 2015-03-23

Röda Korset

Home Enrichment Programme for Children

oPt

Världens Barn

2 645 000 2015-03-23

Röda Korset

Vaccinationskampanjer

DR Kongo,
Nigeria

Världens Barn

805 000 2015-03-23

Svenska kyrkan

Gender Justice

Brasilien

Världens Barn

2 117 647 2015-03-23

Svenska kyrkan

Programa Claves - Juventud para Cristo

Brasilien

Världens Barn

858 824 2015-03-23

Svalorna Latinamerika

DEDENAN 2

Nicaragua

Världens Barn

376 000 2015-03-23

Rädda Barnen

Reducing Exploitation and Violence against Boys and
Girls

Senegal, Gambia

Världens Barn

8 565 424 2015-03-23

SOS Barnbyar

Stöd till utsatta barn i Ulan Bator

Mongoliet

Världens Barn

3 616 712 2015-03-23

Equmeniakyrkan

Vaccinationsprojekt Bandungu

DR Kongo

Världens Barn

550 000 2015-03-23

Barnens Räddningsark

El Arca

Bolivia

Världens Barn

135 500 2015-03-23

Barnens Räddningsark

Rosa de Sarón

Bolivia

Världens Barn

281 500 2015-03-23

IM

Educational Development Programme

Indien

Världens Barn

670 000 2015-03-23

IM

Education for all in Gaza

oPt

Världens Barn

1 960 000 2015-03-23

IOGT/NTO

Vulnerable Children Project

Kenya

Världens Barn

644 000 2015-03-23

IOGT/NTO

Children’s Rights Promotion and Protection

Thailand

Världens Barn

287 500 2015-03-23

IOGT/NTO

Alcohol Prevention among Children and Youth

Burundi

Världens Barn

642 850 2015-03-23

Ansökningsdatum 2015
Världens Barn samt generella ansökningar
Ansök senast 15/10 – beslut 18/11
Musikhjälpen
Ansök senast 15/8 – beslut 18/9

Kronprinsessan Victorias fond och
Radiohjälpsfonden (för nationella
ändamål)
Ansök senast 1/9 – beslut 18/11

Katastrofansökningar
Tas emot löpande

Kansliet
Ny på kontoret
I mars började Hanna Lindström arbeta på
Radiohjälpens kansli. Hanna, som närmast
kommer från Hamiltons advokatbyrå,
kommer att arbeta som assistent, huvudsakligen åt generalsekreteraren men även
åt övriga kansliet.
Alla förfrågningar om internationella
projekt, avtal, förlängningar osv bör
skickas till Hanna, som kommer att hantera dessa. Även förfrågningar om möten
med generalsekreteraren hanteras av
Hanna. Förhoppningen är, att det ska ge
en snabbare service till organisationerna.
Hanna kommer dessutom att hjälpa till
med hanteringen av den generella mailkorgen radiohjalpen@svt.se och ansvara
för utskick av olika slag. Vi hälsar Hanna
hjärtligt välkommen!

Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620
Susanne Ewaldh, administratör
Mail: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442
Annika Francke, produktionssamordnare
Mail: annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266
Hanna Lindström, assistent till GS
Mail: hanna.lindstrom@svt.se
Telefon: 08/784 4804

Perina Stjernlöf, insamling och kommunikation
Mail: perina.stjernlof@svt.se
Telefon: 073/534 4777
Anne Suni, nationell handläggare
Mail: anne.suni@svt.se
Telefon: 08/784 2443
Linnéa Westring, ekonom
Mail: linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166

Besöksadress

Kontakt

SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

Radiohjälpen
105 10 STOCKHOLM
Telefon: 08/784 00 00
radiohjalpen@svt.se
www.radiohjalpen.se

