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Appell för översvämningarna
Innehållsförteckning
på Balkan
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Översvämningar
på Balkan
Insamlings- och
kommunikationsansvarig
Musikhjälpen
2014 i Uppsala
Östersjöfestivalen

Nationella program
75-årsjubileum

Beslutade projekt

Kansliet
Ansökningsdatum

Radiohjälpens
program
Lördag 21/6 kl. 19:45 i SVT1 (Midsommardagen): Radiohjälpen 75 år
Söndag 29/6 kl. 20:50 i SVT1: Alla tjejer
har rätt att överleva sin graviditet (Läkare
Utan Gränser, Haiti)
Måndag 14/7 kl. 21:00 i SVT1: Grattis
kronprinsessan!
Dessutom visas under sommaren många
återutsändningar av tidigare sända reportage för Världens Barn, Musikhjälpen och
Kronprinsessan Victorias fond.
I juni åker Per Byman till Filippinerna för
att besöka några av de projekt som fått bidrag från Radiohjälpen. En kvittofilm som
spelas in under resan kommer att sändas
senare under hösten.

Med start den 13 maj drabbades delar av
Balkan (Serbien och Bosnien-Hercegovina) av de svåraste översvämningarna
i respektive lands historia. Ett femtiotal
människor har hittills bekräftats omkomna och 40 000 har tvingats lämna sina
hem bara i Bosnien. I efterdyningarna av
katastrofen börjar nu även andra behov
skönjas, som t ex risken för smittsamma
sjukdomar och rehabilitering av stora
landområden.
Enligt uppgift från FN berörs upp till en
fjärdedel av Bosniens befolkning av översvämningarna. Bosniska myndigheter har
varnat för stor risk för smittsamma sjukdomar då stora delar av vattenförsörjningen är förorenad. 800 km² minerat område
har drabbats och sannolikt har minorna
flyttat på sig, så att existerande minkartor inte längre är tillförlitliga. Jordbruket
är svårt drabbat och många skördar har
slagits ut. Detta i sin tur har lett till stora
problem med djurhållning.
I Serbien berörs enligt WFP (World
Food Programme) 600 000 människor
av översvämningarna och man planerar
distribution av mat i såväl Serbien som
Bosnien-Hercegovina. WHO (World
Health Organization) har skickat experter
på smittsamma sjukdomar.
Kroatien lyckades klara av vattenmassorna
i floden Sava fram till den 17 maj, när floden bröt igenom fördämningarna. Därför
fokuserade den tidiga rapporteringen

enbart på Bosnien-Hercegovina och Serbien och inte på östra Kroatien, som också
drabbats svårt. För närvarande står 210
km² helt under vatten och 15 000 personer
har evakuerats.
I Radiohjälpens internationella nätverk
EAA (Emergency Appeals Alliance) har
hittills Aktion Deutschland Hilft (Tyskland) gått ut med en stor appell över två
veckor. Chaîne du Bonheur (Schweiz)
har aktiverat sitt översvämningskonto för
Balkan och även Holland (Samenwerkende
Hulporganisaties/Giro 555) överväger en
större appell.
Radiohjälpens styrelse beslutade den
21 maj att starta en riktad insamling till
förmån för de som drabbats av översvämningarna i Serbien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina. SMS-koden BALKAN
har aktiverats på Radiohjälpens SMS-nummer 72 999 och man kan även ge sin
gåva via Radiohjälpens hemsida eller via
PlusGiro.
Radiohjälpen tar emot ansökningar från
organisationer som har närvaro i de
berörda områdena sedan tidigare och som
har erfarenhet av humanitärt bistånd i de
berörda länderna. Beslut fattas löpande;
däremot finns det begränsningar i hur
mycket medel som finns tillgängliga.

Ny tjänst som insamlings- och kommunikationsansvarig
Den 1
augusti tillträder Perina
Stjernlöf
en ny tjänst
som insamlings- och
kommunikationsansvarig
på Radiohjälpen. Perina
kommer närmast från Kungliga Vetenskapsakademien,

där hon arbetat som press- och informationsansvarig. Innan hon tog en magisterexamen i strategisk kommunikation har
hon arbetat för Rättvisemärkt och Röda
korset med insamlingsfrågor. Bl a har hon
varit aktiv inom Världens Barn-kampanjen
och känner väl till de svenska organisationernas arbete med insamling.
Samtidigt vill Radiohjälpen tacka Micha
Waernborg som vikarierat som insamlingsansvarig sedan november 2013. Vi önskar
henne lycka till när hon nu går vidare.

Foto sid 1: Översvämningar i Bosnien-Hercegovina. Foto: SVT

Musikhjälpen 2014 i Uppsala

Östersjöfestivalen

Uppsala blir värdstad för Musikhjälpen
2014 och den 144 timmar långa direktsändning kommer att göras från en glasbur
på Stora torget. Den sjunde upplagan av
Musikhjälpen äger rum 8-14 december och
efter att ha alternerat mellan Malmö och
Göteborg blir det första gången på fem år
Sveriges Radios, SVT:s och Radiohjälpens
insamlingsevenemang intar en ny stad.

Mellan den 22 och 30 augusti äger Östersjöfestivalen rum i Berwaldhallen. Det
är tolfte året som portarna öppnas för
sångare och musiker och där fokus är
på Östersjön. Utöver att vara en serie av
spännande konserter är Östersjöfestivalen
också en plattform för samtal om miljö,
ledarskapsfrågor, musikens och konstens
roll i samhällets utveckling. Ett antal
seminarier kommer att arrangeras under
festivalen.

Musikhjälpen gjorde sin debut i Malmö
2008 då Malmöborna tillsammans med
resten av Sverige samlade in drygt tre mil-

joner kronor till människor på flykt. Sedan
dess har engagemanget och den insamlade summan ökat för varje år. Förra året
samlade Musikhjälpen in över 31 miljoner
kronor till kampen alla tjejers rätt att överleva sin graviditet och den totala siffran
för initiativ och engagemang blev 180 000.
Insamlingen leddes av programledartrion
Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor och
Emma Knyckare medan Bianca Kronlöf
var reporter på plats i Bangladesh. Åters
programledare liksom temat meddelas
under hösten.

Östersjöfestivalen har ända sedan starten
samarbetat med Världsnaturfonden, WWF,
som sedan länge bedriver ett aktivt arbete
för att skydda Östersjön. I år är även
Radiohjälpen med och samlar in pengar till
projekt som syftar till att stärka ett aktivt
miljösamarbete runt Östersjön.
Både Radiohjälpen och WWF kommer
att ha möjlighet att presentera sitt arbete
under festivalen och den utställning som
produceras inför Radiohjälpens 75-årsjubileum kommer att finnas i Berwaldhallens
foajé under hela festivalen.

Nationella
program
I årets första ansökningsomgång beviljades drygt 6,3 mkr till fritidsaktiviteter från
Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden. Det ska åkas på läger och
rekreationsvistelser, seglas, idrottas, ridas,
göras utflykter, hållas träffar och rullstolsdansläger, för att nämna några aktiviteter.
Drygt 350 föreningsaktiviteter beviljades
bidrag till medhjälparekostnader vilket ger
ett genomsnittligt beviljat belopp på 18
000 kr.
Maila radiohjalpen@svt.se när det är dags
för ansökan, rekvirering eller redovisning.
Vi har uppdaterat blanketterna och vill att
ni alltid använder den senaste versionen,
den är märkt med 2014-05-21.
Nästa ansökningstillfälle är den 1 september, beslut tas den 17 november.
”Grattis kronprinsessan!” sänds av SVT
som vanligt från Öland den 14 juli. Programmet innehåller bland annat reportage
från kronprinsessans besök hos en förening och utdelning av Victoriastipendiet.

75-årsjubileum
Som tidigare har meddelats fyller Radiohjälpen 75 år under året. Den första aktionen ägde egentligen rum i december 1939
och själva namnet Radiohjälpen tillkom
inte förrän 1950 (då vi även fick det kända
postgironumret 90 1950) men vi kommer
att fira jubiléet vid ett par tillfällen under
hösten.
Den 28 augusti, under Östersjöfestivalen
(se artikel här nedan) kommer jubiléet att
uppmärksammas i Berwaldhallen, bland
annat genom en utställning om Radiohjälpen genom åren. Utställningen kommer
att finnas på plats under hela festivalen
men lite extra uppmärksamhet kommer
att ägnas åt Radiohjälpen just den 28
augusti.
Biljetter till konserten kan köpas via
Berwaldhallens och Sveriges Radios
hemsida.
Dessutom produceras i skrivande
stund en kort film om vad Radiohjälpen åstadkommit tillsammans med
svenska folket under dessa 75 år. Filmen
produceras av Sven-Olof Persson och
visas första gången 21 juni (midsommardagen) kl 19.45 i SVT1.

Musiken under festivalen har naturligtvis
mycket fokus på kompositörer och artister
från Östersjöområdet. Även om det kommer att bjudas på en hel del modern musik
så finns både Mozart och Beethoven
representerade i programmet.

Beslutade projekt vid styrelsemöte 2014-05-21
Organisation
Clowner utan Gränser

Projektnamn
Syriens barn

KFUM
PMU

Youth Rights and Participation
Utbildning och mobilisering för utsatta
barn
Nutrition 2014-2015
Musik, rytm och rörelse i DR Kongo
Skratt är en rättighet
Gatubarnsprojekt i Kampala
Skolstöd och självförsörjning
Give a Child a Family
Integration av gatubarn
Improved access to birth certificates for
children
Protection and assistance to ethnic minority women and girls
Social Justice for Enhanced Quality of
Life
Child Protection and Rights Education
Fight against Unemployment and Idleness
Health and Care in Somaliland and
Puntland
Gröna sidan
Act2Live
Street Children Centre
Stipendier till fattiga flickor

PMU
Clowner utan Gränser
Clowner utan Gränser
Läkarmissionen
Läkarmissionen
Läkarmissionen
Läkarmissionen
Barnfonden
Diakonia
Diakonia
Diakonia
Diakonia
Röda korset
Ankarstiftelsen
KFUM
KFUM
JOHA Trust

Ansökningsdatum
2014
Världens Barn
Ansök senast 15/10 - beslut 17/11
Musikhjälpen
Ansök senast 15/8 - beslut 15/9
Katastrofansökningar
Tas emot löpande
Kronprinsessan Victorias fond
och Radiohjälpsfonden (för
nationella ändamål)
Ansök senast 1/9 - beslut 17/11

Observera att korrekt senaste ansökningsdatum för Musikhjälpen är den 15 augusti,
inte den 25:e som felaktigt meddelats i
förra nyhetsbrevet.

Land
Jordanien, Libanon,
Irak
oPt
Sri Lanka

Kod
Världens Barn

Beviljad summa
200 000

Världens Barn
Världens Barn

500 000
752 000

DR Kongo
Rwanda
Bangladesh
Uganda
Kenya
Sydafrika
Bangladesh
Burkina Faso

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

1 176 000
234 440
200 000
400 000
800 000
1 800 000
500 000
700 000

Thailand

Världens Barn

1 220 000

Sri Lanka

Världens Barn

1 380 000

Kenya
Burkina Faso
Somalia

Världens Barn
Världens Barn
Musikhjälpen

400 000
600 000
2 000 000

Colombia
Senegal
Zambia
Tanzania

Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn
Världens Barn

400 000
1 000 000
903 700
500 000

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
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

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

