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Detta har hänt
2013 var ett spännande år för Radiohjälpen. Så spännande att vi tyvärr inte hann
med att skicka ut det sista nyhetsbrevet
för året efter styrelsemötet i november. I
stället samlade vi tillsammans med SVT
alla våra krafter för Filippinerna och fick
på två dagar ihop en insamlingsaktivitet
som saknade motstycke i Radiohjälpens
och SVT:s historia. Därefter vidtog arbetet
med Musikhjälpen. Läs mer om de två
kampanjerna på sidan 4.
Vid sitt möte i januari beslutade Radiohjälpens styrelse att inte upprepa kampanjen
Hungerhjälpen under 2014. I stället ska erfarenheterna från den kampanjen utnyttjas
i planeringen av Världens Barn i oktober. Vid mötet fördelades också de sista
kvarvarande medlen, 660 000 kronor, till
Hungerprojektets projekt i Ghana. Detta
kunde göras då det kommit in en del extra
medel under hösten som inte var medräknade i den tidigare sammanställningen.
Från och med detta nummer försöker vi
göra nyhetsbrevet lite snyggare och lite
mer informativt. Ambitionen är att vi ska
skicka ut ett sådant här nyhetsbrev efter
varje styrelsemöte för att informera om
vad som händer på Radiohjälpen. Vi ber
om ursäkt om vi ibland inte riktigt hinner
skicka ut det i tid eller om det blir ett större mellanrum mellan numren än planerat
– Radiohjälpen producerar alla trycksaker
själv och lägger inte ut produktionen på
någon extern part. Vet du någon som vill
ha nyhetsbrevet – maila då till radiohjalpen@svt.se.

Humanitär konferens
I anslutning till årsmötet med EAA (se
sidan 4) genomförde Radiohjälpens kanadensiska samarbetsorganisation den första
kanadensiska humanitära konferensen med
deltagande av kanadensiska humanitära organisationer, kanadensiska UD och andra
humanitära aktörer. Radiohjälpen undersöker nu möjligheterna att tillsammans
med Sida Partnership Forum arrangera ett
liknande evenemang för svenska organisationer i samband med nästa årsmöte
som äger rum i Sverige i september. Vi
återkommer med mer information i frågan
och mottar gärna synpunkter på innehållet i en eventuell konferens. Skugga in
datumen 25-26 september redan nu så
återkommer vi med mer information.

Nya administrationsbidrag
Givet de stigande kostnaderna för revision
beslutade Radiohjälpens styrelse i november att höja den maximala administrationskostnaden för nationella projekt från fem
till sju procent. Detta betyder att samma
regler nu gäller för administrationen vid
nationella som vid internationella projekt.

Sidan 1: Stormtroopers från Nordic Garrison samlar in pengar för Musikhjälpen i Göteborg.
Foto: Radiohjälpen/Per Byman

Filippinerna

Ansökningsdatum 2014
Musikhjälpen

Världens Barn

Katastrofansökningar
Tas emot löpande

Beslutade projekt

Ansök senast 15/12 - beslut 24/3
Ansök senast 25/3 - beslut 21/5
Ansök senast 15/10 - beslut 17/11
Musikhjälpen

Kansliet
Kontakt
Besöksadress

Ansök senast 15/11 - beslut 16/1
Ansök senast 15/12 - beslut 24/3
Ansök senast 25/8 - beslut 15/9

Kronprinsessan Victorias fond och
Radiohjälpsfonden (för nationella
ändamål)
Ansök senast 1/3 - beslut 21/5
Ansök senast 1/9 - beslut 17/11

Victoriafonden
Den 18 december fick Radiohjälpens
generalsekreterare, Per Byman, ta emot en
check på 170 000 kronor från restaurang
Under Kastanjen i Gamla Stan i Stockholm som de hade samlat in till förmån
för Victoriafonden.

Unicefs volontärer i Zambia får besök av Tibble FN-förening.
Foto: Radiohjälpen/Per Byman

Hungerhjälpen
Under en intensiv vecka i oktober besökte
Radiohjälpen Zambia tillsammans med
Tibble FN-förening, som vann tävlingen
om bästa insamlingsidé. Tillsammans med
representanter för Unicef, vars projekt
i Zambia var ett av de projekt som fick
finansiering från Hungerhjälpen, fick gruppen möjlighet att på plats se det arbete
som Unicef gör för att minska undernäring i Zambia. Det var en omtumlande
resa för de flesta ungdomarna, som på
plats kunde se både det fantastiska arbete
som de många projektvolontärerna gjorde
men också hur undernäring påverkar barn
och deras familjer.
Hela resan dokumenterades av ett filmteam och det färdiga programmet sändes
i SVT2 den 18 december, precis efter att
Musikhjälpen avslutats.

Därmed kunde vi slutligen sätta punkt för
2013 års nya kampanj – Hungerhjälpen.
Förutom att samla in totalt 13,8 miljoner
till förmån för nutritionsprojekt i Afrika
söder om Sahara, så engagerade Hungerhjälpen många yngre människor, dels
genom det engagemang som Avicii och
hans manager Ash visade, dels genom det
genomarbetade undervisningsmaterial och
de dokumentärer som Utbildningsradion
producerade under kampanjen. Detta
samarbete med Utbildningsradion kunde
sedan replikeras under Musikhjälpen och
vi ser nu över möjligheterna att engagera
UR även i Världens Barn-kampanjen.
Totalt kunde 12 projekt få stöd från Hungerhjälpen. Utöver Unicef fick även Islamic
Relief, Svenska Kyrkan, Viskogen, Erikshjälpen, Hungerprojektet, Rädda Barnen,
Afrikagrupperna, Svenska FN-förbundet,
Evangeliska Frikyrkan och Barnfonden få
del av de insamlade medlen.

Nya finansieringsregler
Radiohjälpens styrelse har noterat att fler
och fler organisationer blir mer och mer
beroende av Radiohjälpen för sin överlevnad. För att undvika att en organisation
bygger hela sin verksamhet på finansiering
från Radiohjälpen har styrelsen beslutat
om en maximal gräns för hur stor del av
en organisations totala finansiering (av
biståndsverksamheten) som Radiohjälpen
får stå för.
För organisationer med en årsomsättning på maximalt 200 000 kronor kan
Radiohjälpen stå för upp till 50% av den
totala omsättningen. Har föreningen en
omsättning på mellan 200 000 och 1 000
000 kronor är gränsen 35%, mellan 1 000
000 och 10 miljoner ligger den på 20%
och organisationer med en årsomsättning
på över 10 miljoner kronor får inte få
mer än 10% av sin totala finansiering från
Radiohjälpen.

De pengarna behövs verkligen eftersom
Victoriafonden tyvärr samlat in mindre
och mindre pengar de senaste åren. För
närvarande är Victoriafonden Radiohjälpens enda insamling för ändamål i Sverige
och den spelar en viktig roll för att barn
med funktionsnedsättning och/eller
kronisk sjukdom ska kunna få en aktiv
fritid. Under året kommer Radiohjälpen att
se hur Victoriafonden ska kunna öka sin
insamling så att vi inte ska behöva avslå så
många ansökningar p g a medelsbrist.
Organisationer som arbetar med barn
med någon form av funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom kan söka medel från
Victoriafonden för olika typer av fritidsaktiviteter för barnen. I nuläget kan man
endast söka medel för kostnader för medhjälpare, som gör det möjligt för barnen
att genomföra fritidsaktiviteterna.
Under våren, i samband med att Paralympics visas i SVT, kommer Radiohjälpen
att gå ut och försöka öka Victoriafondens
synlighet. Vi har börjat redan nu, och
Stephan Wilson Yüceyatak och Markus
Granseth har producerat en film om Maja
Reichard, framgångsrik handikappsimmare, som tog guld vid Paralympics i London
2012. I filmen berättar Maja om varför stödet från Victoriafonden är så viktigt.

Dessa regler kommer att införas gradvis
under 2014. Meningen är inte att det skall
bli ett tvärstopp i pågående verksamhet
men organisationer som vet att de ligger
nära dessa gränser bör se över hur de kan
diversifiera sin finansiering.
Däremot har styrelsen beslutat mjuka upp
reglerna för hur Radiohjälpens medel får
användas till egeninsatser gentemot Sida/
CIVSAM (eller ramorganisation som Forum Syd). Det är fortfarande inte möjligt
att söka medel enbart för egeninsatser (om
det inte rör sig om ”garanterade” medel
från Världens Barn), däremot får man nu,
efter godkännande från Radiohjälpen, räkna in bidrag från Radiohjälpen i sin globala
egeninsats som rapporteras till CIVSAM.
Dessa regler gäller fr o m 2014. Ansökningsblanketterna har uppdaterats för att
ta hänsyn till detta förfarande.

Radiohjälpen tar emot en check för Victoriafonden.
Foto: Buddha Marketing/Jesper Lindström

Möte med EAA

Musikhjälpen

I oktober deltog Radiohjälpen i årsmötet
för Emergency Appeals Alliance (tidigare Joint Appeals Alliance), som är ett
samarbetsorgan för organisationer som
arbetar på samma sätt som Radiohjälpen,
dvs genom gemensamma insamlingar
med berörda organisationer och ett nära
samarbete med medier. Medlemmarna förutom Radiohjälpen är Disaster Emergency
Committee (DEC) från Storbritannien,
Chaîne du Bonheur från Schweiz, Aktion
Deutschland Hilft (ADH) från Tyskland,
AGIRE från Italien, Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) från Holland,
Consortium 1212 från Belgien samt
Humanitarian Coalition från Canada. Vid
detta möte utsågs Radiohjälpen till ordförande för perioden fram till 2014 vilket
också betyder att nästa årsmöte kommer
att hållas i Sverige i september.

Årets Musikhjälpen inleddes med att
Sydsvenska Dagbladet ”avslöjade” att alla
medel från Musikhjälpen 2012 ännu inte
var utdelade, något som läsarna av detta
nyhetsbrev redan kände till. Förklaringen
är, att det varit svårt att få in tillräckligt
många bra ansökningar för vattenprojekt i
urbana miljöer, varvid Radiohjälpens styrelse ansåg att det var viktigare att stödja
bra och relevanta projekt än att bara betala
ut pengarna för att tömma kontot, något
som de flesta höll med om.

Dessa organisationer är uppbyggda på
olika sätt. Chaîne du Bonheur är den
organisation som närmast liknar Radiohjälpen med sin nära koppling till public
service-bolagen i Schweiz, medan DEC
är fristående och arbetar nära alla de stora
TV-stationerna. I de andra länderna har
flera av de stora biståndsorganisationerna
gått samman för att vid större katastrofer
samla in pengar tillsammans. De har alltså
inget formaliserat samarbete med medierna utan måste förhandla fram detta för
varje aktion.
Insamlingen för Filippinerna var den
första som koordinerades mellan de olika
appellorganisationerna. Medlemmar med
större kapacitet, som t ex ADH, kunde dela med sig av bildmaterial och det
gjordes också avstämningar kring bedömningarna av inkomna ansökningar. Totalt
samlade alliansen in otroliga 1,9 miljarder
kronor till Filippinerna – den största delen
i Storbritannien, där DEC samlade in 920
miljoner.

Världens Barn
2014
SVT har beslutat att sändningsdatum för
2014 års Världens Barn-gala blir den 3 oktober 2014. Det betyder att Riksinsamlingen äger rum den 27 september samt den
4 oktober och att hela veckan 28/9 - 5/10
blir Världens Barn-vecka i SVT.

EAA:s årsmöte i Ottawa.
Foto: Humanitarian Coalition/ MJ Proulx

Filippinerna
Under en lördag i november mobiliserade
varenda redaktion på SVT sina krafter
för Filippinerna och volontärer från både
Radiohjälpen och SVT gick runt i Stockholm och samlade in pengar, samtidigt
som skarvarna mellan alla program sändes
live från Stockholms gator. Efter dagen
summerades insamlingen till 11 miljoner
kronor, en siffra som nu stigit till över 24
miljoner.
Radiohjälpen hade redan innan pengarna
börjat komma in beslutat om de första
projekten. Ursprungligen sattes ett maximalt belopp per organisation på 700 000
kronor men i och med att insamlingen gick
så mycket bättre än förväntat höjdes det
taket till 1,5 miljoner. Samtidigt införde
Radiohjälpen ganska höga krav på de organisationer som skulle söka medel för humanitär verksamhet på Filippinerna – man
skulle ha pågående verksamhet på plats,
tidigare erfarenhet av humanitärt arbete på
Filippinerna, en tydlig lokal förankring och
ingå i den övergripande samordningen på
plats. Inom några dagar hade Radiohjälpen beviljat 9,3 mijoner kronor till Röda
Korset, Rädda Barnen, Unicef, SvenskaKyrkan, Diakonia, Plan samt Barnfonden.
Vi för f n diskussioner med ytterligare
ett par organisationer men sedan stänger
vi för rent humanitära ansökningar och
koncentrerar oss på tidig återuppbyggnad
och återhämtning.

Trots denna start blev Musikhjälpen 2013
en stor succé. Årets tema, Alla tjejer har rätt
att överleva sin graviditet, engagerade många
och när veckan var över hade svenska
folket tillsammans samlat in 28,5 miljoner
kronor. Över 1 800 lokala initiativ registrerades – en uppgång med 80% sedan året
innan.
För att säkerställa att medlen skulle kunna
betalas ut fortare denna gång, hade Radiohjälpens styrelse öppnat för ansökningar
redan i november för att kunna fatta beslut
om de första projekten redan vid sitt styrelseseminarium den 16 januari. Till sista
ansökningsdatum hade det kommit in 18
ansökningar för Musikhjälpen 2013 samt
ytterligare sju för de kvarvarande medlen
för Musikhjälpen 2012.
Styrelsen kunde därför vid sitt möte bevilja
14,4 miljoner till 11 projekt för Musikhjälpen 2013 samt 6,4 miljoner till fyra projekt
för Musikhjälpen 2012. Se tabellen på
sidan 5 för mer information om projekten.
2012 års medel är därmed slut. För 2013
års insamling finns det fortfarande medel
att söka – nästa ansökningsdatum för
Musikhjälpen 2013 är i augusti för behandling vid styrelsemötet i september. För att
behandlas vid styrelsemötet i mars skulle
ansökningarna ha varit inne senast den 15
december 2013.

SVT:s VD, Eva Hamilton, samlar in pengar för Filippinerna.
Foto: SVT/Haida Jamshidi

Beslutade projekt vid styrelsemöte 2014-01-16
Organisation
SIRA
Föräldralösa Barn
Operation Mercy
Unicef
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Hungerprojektet
Barnfonden
Amnesty
Unicef
PMU
Afrikagrupperna
Svenska kyrkan
Plan Sverige
MSF
Svalorna Latinamerika
Islamic Relief

Projektnamn
SIRA-skolorna
Stärka rättigheter för barn med
funktionsnedsättningar
Combined Sughd water projects
Öka tillgången till rent vatten
hos hushåll
Access to safe water för school
children
School WASH project in Maban refugee camps
Maternal Health in Ghana
Promoting Safe Motherhood
Empowering rural girls in
Zimbabwe
Stärka vårdsystemet för mammor och barn
Vård till kvinnor på Panzisjukhuset
NAPPA
Mentormödrar för förbättrad
mödrahälsa
Mina och dina sexuella och
reproduktiva rättigheter
Emergency Obstetric and Neonatal Care
Suma Thakhi delprogram 3
Maternal and Child Health
Support

Land
oPt
Kina

Finansiering
Världens Barn
Världens Barn

Beviljad summa
500 000
154 000

Tadzjikistan

Musikhjälpen 12

306 000

Sierra Leone

Musikhjälpen 12

2 300 000

Tchad

Musikhjälpen 12

2 000 000

Sydsudan

Musikhjälpen 12

1 800 000

Ghana
Etiopien
Zimbabwe

Musikhjälpen 13 + Hungerhjälpen
Musikhjälpen 13
Musikhjälpen 13

1 345 000
1 719 000
250 000

Sierra Leone

Musikhjälpen 13

1 598 000

DR Kongo

Musikhjälpen 13

1 000 000

Namibia
Sydafrika, Swaziland, Etiopien
Bolivia

Musikhjälpen 13
Musikhjälpen 13

656 700
2 000 000

Musikhjälpen 13

1 841 402

Haiti

Musikhjälpen 13

3 000 000

Bolivia

Musikhjälpen 13

245 150

Somalia

Musikhjälpen 13

1 383 723

Beslutade projekt Kansliet
Som ett led i arbetet att öka transparensen
och informationen kring Radiohjälpens
verksamhet har Radiohjälpen beslutat att
i varje nyhetsbrev publicera alla projekt
som beviljats stöd vid det senaste styrelsemötet. Denna information kommer även
att finnas samlad i årsredovisningen. Den
första listan (projekt som beslutades den
16 januari 2014) finns här ovanför.
Notera dock att vissa av projekten har ett
villkorat godkännande. Det betyder att organisationen måste inkomma med ytterligare information innan medlen kan betalas
ut. Denna lista kan därför inte användas
som en bild över exakt vilka projekt som
har fått pengar. Alternativet hade varit att
vänta ett par månader med att publicera
listan men vi ville vara så snabba som
möjligt med informationen. Att ett projekt
finns i denna lista är alltså inte att se som
ett slutgiltigt godkännande.

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

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

Susanne Ewaldh, administratör
Meil: susanne.ewaldh@svt.se
Telefon: 08/784 2442

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

Annika Francke, produktionssamordnare
Mail : annika.francke@svt.se
Telefon : 08/784 6266

Micha Waernborg, insamlingsansvarig
Mail: micha.waernborg@svt.se
Telefon : 08/784 2446,
073/534 4777

Kontakt

Besöksadress

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

SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

