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Ebolaappell
Under hösten genomförde Radiohjälpen
en appell till förmån för de eboladrabbade
länderna i Västafrika. Appellen har samlat
in ungefär 850 000 kronor och Radiohjälpen har varit i kontakt med de organisationer som uttryckt intresse att söka medel
från kampanjen. Av dessa organisationer
har Radiohjälpen bett två stycken att gå vidare och författa fullständiga ansökningar.
Som Radiohjälpen meddelade under appellen har fokus lagts på projekt som hanterar
de sociala följderna av ebolautbrottet och
inte huvudsakligen på kurativa insatser.
Speciell tonvikt har lagts på projekt som
riktar sig till barn och syftar till att stödja
barn och deras reintegration i samhället.
Prioritet har givits till projekt i de mest
utsatta länderna – Guinea, Sierra Leone
och Liberia. Mer information om projekten kommer att lämnas när fullständiga
ansökningar inkommit och beslutats av
Radiohjälpens styrelse.

Musikhjälpen 2014
Musikhjälpen flyttade detta år till Uppsala, där Stora torget under en vecka i
december döptes om till Kärlekens torg.
I 144 timmar satt programledarna Linnéa
Henriksson, Petter Askegren och Kodjo
Akolor inlåsta i glasburen och sände radio
(och TV) nonstop. När sammanräkningen
gjordes den 14 december hade fantastiska 235 000 engagemang registrerats och
30 489 975 kronor samlats in till förmån
för kampen mot hiv/aids.
Mattältet, under ledning av Carl Bodin
Svensk, samlade in 709 900 kronor och
sammanlagt genomfördes 2006 auktioner
till förmån för Musikhjälpen.

Håkan Hellström var den mest önskade
artisten under veckan, följd av Petter
och den låt som önskades flest gånger
av svenska folket var Take Me To The
Church med Hozier. Detta år hade vi dessutom ett bröllop i buren, där Sarah Dawn
Finer sjöng live.
Inför ansökningsdatum den 15 november
har 19 ansökningar för Musikhjälpen inkommit. Dessa har beretts av Radiohjälpen
och styrelsen kommer att fatta beslut om
de första projekten vid sitt styrelsemöte i
februari.

Nationella projekt
Bidrag kan för närvarande endast beviljas till kostnader för medhjälpare som
behövs vid fritidsaktiviteter. För barn/
unga används medel från Kronprinsessan
Victorias fond och för vuxna från Radiohjälpsfonden.
Ansökningarna bereds av kansliet och gås
sedan igenom ytterligare en gång av ett
arbetsutskott innan Radiohjälpens styrelse
fattar beslut om vilka aktiviteter som kan
beviljas bidrag.
Alla sökande föreningar läggs in i en
projektuppföljning som signalerar om
tidpunkten för rekvirering/redovisning
passerar. Villkoret för användandet av
beviljade bidrag är att de rekvireras och
redovisas på aktuella blanketter senast tre
månader efter att aktiviteten har skett.

Föreningar som inte uppfyller villkoren
kan förlora möjligheten att söka ytterligare
medel.
Precis som för internationella projekt görs
även besök och kvittofilmer om aktiviteterna i Sverige, för att visa givarna hur
pengarna används.
På styrelsemötet den 17 november beviljades totalt 3 083 483 kr till nationella
aktiviteter.
Ur Victoriafonden bifölls ansökningar från
19 föreningar samt sex riksförbund om
totalt 1 578 529 kr.
Ur Radiohjälpsfonden bifölls ansökningar
från 11 föreningar samt sju riksförbund
om totalt 1 504 954 kr.

Radiohjälpens kvalitetssäkring av internationella projekt
Under Musikhjälpen dök frågan upp om
varför Radiohjälpen inte fattar beslut om
medel i förväg samt vilka organisationer
som Radiohjälpen samarbetar med. Texten
nedan har med vissa modifikationer publicerats på Radiohjälpens hemsida men vi
publicerar den även här.
Radiohjälpen har en kvalitetssäkring i flera
steg när det gäller vilka organisationer som
kan söka stöd för sin verksamhet. För att
överhuvudtaget kunna söka medel måste
man ansöka om partnerskap med Radiohjälpen. Då måste organisationen beskriva
sin uppbyggnad, sin värdegrund och hur
de arbetar. Organisationer som har en
värdegrund som inte överensstämmer med
Radiohjälpens eller som är odemokratiskt
uppbyggda beviljas inte partnerskap. Man
måste också visa på en förankring i den
svenska folkrörelsen och att man också
kan samla in medel själv. Organisationer
som tänker söka pengar för humanitära
projekt (katastrofverksamhet) måste dessutom visa hur de hanterar det humanitära
imperativet, de humanitära principerna
(humanitet, oberoende, neutralitet och
opartiskhet) och hur de arbetar med samordning och behovsbedömning.

hur de kommer att följa upp och mäta
resultaten och de måste lämna in en detaljerad budget. Alla ansökningar bereds av
Radiohjälpens kansli och skickas sedan till
Radiohjälpens internationella arbetsutskott
för genomlysning. Arbetsutskottet skickar
sedan ett beslutsunderlag till Radiohjälpens styrelse som fattar beslut om vilka
projekt som godkänns. För de projekt som
godkänts av styrelsen skriver Radiohjälpen
ett avtal med varje organisation, där de
också förbinder sig att återrapportera om
projektens resultat samt budgetutfall. Den
finansiella rapporten ska bekräftas av en
oberoende revisor.
Det är här som Radiohjälpens kvalitetssäkring kommer in: finns det en risk att
särintressen styr biståndet beviljar vi inte
projekten. Vi ställer samma krav på alla
våra samarbetspartners och har det senaste
året nekat flera organisationer, som inte
tillräckligt tydligt har kunnat visa på hur de
separerar mission och bistånd, partnerskap
med Radiohjälpen.

Alla biståndsorganisationer som företräder
en speciell uppfattning eller främjar ett
syfte även utanför biståndsvärlden måste
beskriva hur de säkerställer att de inte
blandar ihop t ex mission och bistånd.

Radiohjälpen kan aldrig fatta beslut innan
vi vet hur mycket pengar som finns tillgängliga. Vi kan inte besluta om pengar vi
inte har. Återigen, Radiohjälpens uppdrag
är att agera som en opartisk kvalitetssäkrare för biståndsverksamhet. Därför fattas
beslut om medel från t ex Musikhjälpen
och Världens Barn först när vi vet exakt
hur mycket pengar som finns tillgängliga.

Organisationer som har beviljats partnerskap kan sedan söka stöd för sina projekt. De lämnar in en ansökan för varje
projekt, där de beskriver problemet, hur
de tänker åtgärda det och vad de tänker
sig att projektet ska uppnå. De ska berätta

Radiohjälpen arbetar bara med biståndsorganisationer som uppfyller våra krav
på demokrati och transparens. I projektverksamheten får ingen form av diskriminering förekomma. De flesta av de större
organisationerna som får stöd av oss, även

trosbaserade organisationer, får även stöd
av Sida och i många fall även av EU. Alla
organisationer som också företräder andra
intressen måste visa hur de separerar denna verksamhet från biståndsarbetet. Just
därför har många av de kyrkliga organisationerna separerat sin biståndsverksamhet
från övrig verksamhet i egna organisationer. De andra måste visa hur de håller
biståndsarbetet separat från den missionerande verksamheten. Kan de inte göra det
beviljas de inte partnerskap.
Vissa grundläggande krav måste alltid
följas, som respekten för alla människors
lika värde, avståndstagande från all form
av diskriminering, m m. De biståndsorganisationer vi arbetar med uppfyller dessa
krav och skulle det visa sig att de inte gör
det, eller att de blandar ihop sin övriga
verksamhet med biståndsverksamheten
kommer de att bli av med stödet. Därför
kan vi ge stöd till religiöst baserade organisationer, så länge som de religiösa inslagen
inte förekommer i biståndsverksamheten.
I många länder är det kyrkorna och deras
samarbetspartners som står närmast de
berörda människorna och som kan nå ut
till de verkligen behövande.
Radiohjälpen följer sedan upp en del projekt på plats. Då har vi med ett TV-team
som filmar verksamheten för att producera
en s k kvittofilm om arbetet. Detta är ett
kvitto till allmänheten för att visa hur alla
gåvor använts. Dessa filmer finns också
tillgängliga på SVT Play och Radiohjälpens
hemsida. Radiohjälpens hela verksamhet,
inklusive alla internationella projekt som
beviljats stöd, presenteras i den årliga
årsberättelsen, som finns tillgänglig på
Radiohjälpens hemsida.

TV-program

Översyn av regler för partnerskap

Den 28 december klockan 18.15 sändes
ett helt nytt program – Världens Barn:
Återblicken – i SVT1. Vi hoppas att ni
passade på att återknyta bekantskapen
med våra programledarhjältar från oktober
när de blickade tillbaka på höjdpunkterna
under Världens Barn-veckan.

Den senaste tiden har det kommit fler
och fler ansökningar om partnerskap med
Radiohjälpen. Med anledning av detta har
styrelsen beslutat att se över du nuvarande reglerna för vilka organisationer som
kan söka medel från Radiohjälpen och
vilka krav vi ställer på dem. Detta kommer att ske under styrelsens planeringsseminarium i februari 2015. Fram till dess
kommer inga beslut att fattas om partnerskap. Ansökningar om partnerskap som
redan inkommit kommer att hanteras
efter februari och eventuellt kommer vi
att begära in kompletterande information,

Nyårsafton 18.10 i SVT 1 sänds vårt program om Filippinerna ett år senare. Det
har tidigare sänts på årsdagen av Haiyan,
den 8 november.

beroende på vad styrelsen kommer fram
till vid sitt möte.
Styrelsen kommer vid samma möte att se
över riktlinjerna för kommande Världens
Barn-period (fortfarande under förutsättning att SVT kommer att fortsätta
TV-sändningen). Dessa riktlinjer kommer
att kommuniceras ut så snart de är klara
och organisationer som uppfyller kraven
kommer att få ansöka om att delta i kampanjen. Vi återkommer med mer information efter styrelsemötet i februari.

Beslutade projekt vid styrelsemöte 2014-11-17 samt per
capsulam under december 2014
Organisation
Röda Korset
Svenska kyrkan
Lions
Lions
Föräldralösa Barn
ALEF
SISK
Svenska kyrkan
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Plan Sverige
Emmaus
Hand in Hand
Islamic Relief
Lepramissionen
Barnfonden

Projektnamn
Katastrofstöd efter tyfonen Haiyan
Stöd till Gaza och Västbanken
Skolbygge åt Mayaindianer
Ögonklinik i Banankélédaga
Stärka skyddet och omhändertagandet av
utsatta barn i lokalsamhället
Alfabetiseringsprojekt
Barnbibliotek i Sadr City
Förhindra våld i hemmet
Skratt är en rättighet
Circus for Life
Flygande cirkus för starka barn
Syriens barn
Rätten till ett liv i värdighet
Stöd till barn i två palestinska flyktingläger
Skapa 12 barnvänliga Panchayats
Vatten och sanitet

Land
Filippinerna
oPt
Mexiko
Burkina Faso
Sydafrika

Kod
Filippinerna
Gaza/Katastrof
VB13
VB13
VB13

DRC
Irak
Moldavien
Burma/Bangladesh
DRC
Rwanda
Grekland/Italien
Thailand
Libanon

Rhj
VB13
VB13
VB13
VB13
VB13
VB13
VB13
VB13

300 000
200 000
60 000
175 000
162 000
228 500
305 060
1 500 000
313 171

Indien
Jemen

VB13
Rhj

750 000
1 000 000

Projekt för personer med funktionsnedBurma
sättning
Återskapa affärsverksamhet som förstörts Filippinerna
av tyfonen Haiyan

Ansökningsdatum
2015
Världens Barn samt generella
ansökningar
Ansök senast 15/3 – beslut i maj
Musikhjälpen
Ansök senast 15/3 – beslut i maj.
Ansök senast 15/8 – beslut i september
Katastrofansökningar
Tas emot löpande

Beviljad summa
990 426
535 000
571 035
882 215
200 000

Rhj

229 800

Filippinerna

658 399

Kansliet

Besöksadress

Per Byman, generalsekreterare.
Mail: per.byman@svt.se
Telefon: 08/784 3620

SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

Susanne Ewaldh, administratör
Mail: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442
Annika Francke, produktionssamordnare
Mail: annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266
Perina Stjernlöf, insamling och kommunikation
Mail: perina.stjernlof@svt.se
Telefon: 08/784 2446

Kronprinsessan Victorias fond
och Radiohjälpsfonden (för
nationella ändamål)

Anne Suni, nationell handläggare
Mail: anne.suni@svt.se
Telefon: 08/784 2443

Ansök senast 1/3 – beslut i maj.
Ansök senast 1/9 – beslut i november.

Linnéa Westring, ekonom
Mail: linnea.westring@svt.se
Telefon: 08/784 2166

Kontakt

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

Styrelsen
Som tidigare meddelats avgick Eva Hamilton som Radiohjälpens ordförande i samband med att hon lämnade SVT den 30
november. Fram till det att Hanna Stjärne
tillträder den 15 januari 2015 är Thomas
Nilsson tf ordförande i Radiohjälpens
styrelse. Thomas är annars suppleant i styrelsen och nu också tf VD för SVT t o m
den 14 januari 2015.

