NYHETSBREV 2/15

Innehållsförteckning

2
3

Nyhetsbrev maj
Kvarstående ansökningsdatum
Musikhjälpen:
Återträffen
Nya kriterier för
Världens Barn
Ny hemsida
En dag för Nepal
Filmer

4

Nationell verksamhet

5

Beviljade internationella projekt
Kansliet
Kontakt

Bild sidan 1: Alla kan bidra till Radiohjälpens Nepalinsamling

Nyhetsbrev maj 2015
Arbetet under våren har till stor del präglats av Nepal. Jordbävningen i Nepal den
25 april var omfattande och Radiohjälpen
beslutade redan dagen efter att lansera en
speciell insamling för Nepal. Den 9 maj
genomförde SVT tillsammans med Radiohjälpen En dag för Nepal.
Under våren pågick ett omfattande arbete
med att ta fram nya projektkriterier för
Radiohjälpen och kriterier för deltagande
i Världens Barn-kampanjen 2016-2018.
Detta arbete är nu avslutat och kriterierna finns tillgängliga på Radiohjälpens
hemsida. Det gör, att organisationer som
sökt partnerskap under 2014 och fått sina
ansökningar bordlagda nu måste söka på
nytt. Detta gäller dessutom alla organisationer som är intresserade av att söka
medlemskap i Världens Barn 2016-2018.
Som tidigare meddelats är Radiohjälpen
fr o m maj månads styrelsemöte hårdare
med formalia vid ansökningar. Ansökningar som inte är korrekt ifyllda eller som är
skrivna på fel blankett kommer inte att

behandlas. Se därför alltid till att rekvirera
den senaste versionen av blanketten från
radiohjalpen@svt.se innan ni skickar in en
ansökan. För de internationella projekten
finns anvisningar för ifyllande och projektkriterier som PDF-filer på Radiohjälpens
hemsida. Arbetet har påbörjats med att
skapa samma system för nationella projekt.
I augusti kommer Radiohjälpen åter att
samarbeta med Berwaldhallen och WWF
i samband med Östersjöfestivalen den
24-30 augusti. Vi kommer att, precis som
förra året, genomföra en insamling till
förmån för projekt i Östersjöområdet.
Under fyra dagar i samband med Världens Barn-perioden i september/oktober
kommer alla de organisationer som ingår
i kampanjen att erbjudas möjlighet att
presentera sitt arbete i Gallerian. Dessutom kommer en rad olika föredrag och
presentationer att hållas i anslutning till
utställningen. Tanken är att visa, vilket
unikt samarbete Världens Barn är.

Kvarstående 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

Musikhjälpen:
Återträffen
Den 20 maj sändes Musikhjälpen: Återträffen från Kulturhuset Grand i Uppsala.
Under 4 timmar kunde P3:s lyssnare följa
Linnea, Petter och Kodjo när de pratade
om Musikhjälpen, spelade låtar som inte
hanns med i december, lyssnade på livemusik och intervjuade gäster (på bilden till
vänster: Anna Mia Ekström, hiv-specialist
från Karolinska institutet).
För första gången sändes Återträffen inför
en livepublik och intresset för att lyssna på
programledarna på plats var stort. Andra
gäster på plats var representanter för
Unicef och We Effect, som berättade om
de projekt som fått stöd från Musikhjälpen. Totalt har nu 17 projekt fått dela på
över 26 miljoner kronor. De kvarstående
medlen fördelas i september.

Nya kriterier för Världens Barn
1997 beslutade programbolagen (SVT,
Sveriges Radio och Utbildningsradion)
att genomföra en insamlingskampanj till
förmån för Världens Barn. Radiohjälpen,
som tidigare tillsammans med programbolagen genomfört s k Radiohjälpsperioder,
fick i uppdrag att tillsammans med en rad
svenska biståndsorganisationer (initialt sju
stycken) skapa kampanjen Världens Barn,
som bedrivs i samarbete mellan de berörda
organisationerna, Radiohjälpen och programbolagen SVT och Sveriges Radio. Under 2000-talet tillkom fler organisationer
och 2015 är det totalt 22 svenska organisationer som ingår i Världens Barn-familjen.
Den nuvarande avtalsperioden går ut nu
2015 och den 23 mars beslutade styrelsen
att, under förutsättning att SVT beslutar
sig för att sända Världens Barnprogrammen även i framtiden, genomföra en ny
Världens Barnperiod under tiden 2016 –
2018.
Radiohjälpens styrelse har tagit fram en
rad med kriterier för framtida deltagande
i Världens Barn-kampanjen. Organisationer som önskar delta i kampanjen under
perioden 2016-2018 har nu möjlighet att
ansöka om deltagande på de blanketter

som Radiohjälpen tagit fram. Det finns ett
begränsat antal platser och tanken är, att
de organisationer som på bästa sätt kan
visa hur de uppfyller de beslutade kriterierna kommer att erbjudas medlemskap
i kampanjen. Dessa kriterier omfattar
både organisationens storlek, struktur,
inriktningen på arbetet samt förankring i
folkrörelsearbetet i Sverige.
Information om kriterierna och ansökningsförfarandet har i maj 2015 gått ut
till de organisationerna som idag ingår i
kampanjen. Även andra organisationer
som anser att de uppfyller kriterierna är
välkomna att ansöka om deltagande i
kampanjen. Ansökningarna ska inkomma
i original, underskrivna av firmatecknare,
till Radiohjälpen senast den 15 juni kl
12:00. En arbetsgrupp med medlemmar
från Radiohjälpens kansli, Radiohjälpens
styrelse samt VB-kansliet behandlar sedan
ansökningarna med målet att Radiohjälpens styrelse ska kunna fatta beslut om
vilka organisationer som skall erbjudas
deltagande senast under juli månad. Ett
bindande erbjudande kan dock inte lämnas
förrän SVT beslutat om att sända galan
och övriga VB-relaterade program under
perioden 2016-2018.

En dag för Nepal
En jordbävning med magnituden 7,8 drabbade Nepal den 25 april, kl 11:56 lokal tid.
Epicentret låg 81 km nordväst om huvudstaden Kathmandu, i distriktet Lamjung.
Starka efterskalv, inklusive ett på 6,7 den
26 april och ett på 5,0 den 2 maj, skakade
området och den 12 maj ägde ett helt nytt
skalv med magnituden 7,3 rum. Enligt FN
är över 8 miljoner berörda, varav 2 miljoner i de 11 mest kritiska distrikten.

Ny hemsida
Radiohjälpen beslutade under 2014 att se
över sin hemsida för att förbättra möjligheterna till kommunikation med allmänhet
och partners. I samarbete med SVT har en
ny sida tagits fram, denna gång i WordPress, som är bättre lämpat för Radiohjälpens behov än det nuvarande systemet
Escenic. Sidan kommer att börja läggas ut
under sommaren och vi ber om ursäkt om
det uppstår vissa problem i samband med
det.
Tanken är att informationen ska vara mer
lättillgänglig på den nya sidan. Vi kommer
också i samband med det att göra om vårt
system för nyhetsbrev och detta blir förmodligen det sista som går ut i nuvarande
format. I framtiden kommer man själv att
kunna anmäla och avanmäla sig, utan att
gå via kansliet.

Filmer
Utöver Musikhjälpen: Återträffen den 20 maj
sände SVT Musikhjälpen: Återblicken den 21
maj, ett 45 minuter långt sammandrag med
höjdpunkter från Musikhjälpen 2014. Den
22 maj sändes Radiohjälpens reportage
från Musikhjälpen i Zambia. Det programmet kommer att sändas i repris under
våren och båda programmen går att se på
SVT Play och Radiohjälpens hemsida.
I sommar sänds Grattis kronprinsessan! som
vanligt den 14 juli från Borgholm och den
22 augusti sänds preliminärt ett program
om Syrien, som Radiohjälpen producerat.

Över 500 000 hus har skadats, varav
284 000 förstörts helt, och 2,8 miljoner
människor har tvingats lämna sina hem.
3,5 miljoner människor behöver hjälp med
mat och 4,2 miljoner behöver tillgång till
vatten och sanitet. Över 8 600 personer
har bekräftats döda (per den 25 maj) och
över 21 000 skadade. Det är därmed den
största naturkatastrofen i Nepals historia.

2013. Alla programskarvar mellan 10:00
och 21:30 direktsändes från tre olika platser i Stockholm – Centralen, Skärholmen
och Medborgarplatsen. Följande SVT-profiler medverkade: Micke Leijnegard, Parisa
Amiri, Kalle Zackari, Christer Björkman,
Per Sinding Larsen, Niklas Källner, Ebba
von Sydow, Karin Adelsköld, Kodjo Akolor, Victoria Dyring, Yvette Hermundstad
och Suzanne Axell. Även SVT:s VD, Hanna Stjärne, stod på Medborgarplatsen med
en bössa. Bland gästerna fanns äventyraren
Oskar Kihlborg och Anna Garvander från
Svenska kyrkan.

Den 26 april, dagen efter jordbävnignen, beslutade Radiohjälpen att starta en
insamling till förmån för Nepal och den
27 april kom den TV-sända appellen igång.
Den 9 maj genomförde SVT en heldag för
Nepal på samma sätt som för Filippinerna

Det här var också första gången som Radiohjälpen samarbetade med Runda Upp
under en katastrof. Genom att kunderna
på Lindex, Joy och Ur & Penn den 9 maj
gavs möjlighet att runda upp sina inköp
till förmån för Radiohjälpen inkom nästan

200 000 kronor till insamlingen. Resurs
Bank, som bidrog med 400 000 kronor
till Filippinerna gav återigen sina kunder
möjlighet att skänka bonuspoäng till förmån för insamlingen och man matchade
dessutom de medel som kunderna valde
att skänka. På det sättet har hittills 363 000
kronor inkommit till insamlingen.
T o m den 25 maj har över 8,2 miljoner
kronor kommit in till Nepal. Pengarna
har fördelats ut på 7 projekt till Svenska
kyrkan, PMU/EFK, Plan Sverige, Rädda
Barnen, Röda Korset, Islamic Relief och
Individuell Människohjälp.
Radiohjälpens internationella nätverk EAA
(Emergency Appeals Alliance) har också
dragit igång en kampanj som totalt i åtta
länder samlat in ofattbara 150 miljoner
euro (1,4 miljarder kronor).

Nationella aktiviteter
I sommar arrangeras mängder av aktiviteter för både barn och vuxna med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom.
T ex ordnar föreningarna idrottsläger, ridläger, besök på Liseberg och Gröna Lund,
träffar med eller utan familjer, teater och
musikkollon, rekreationsresor, lantlivsläger
och seglarläger för att nämna några aktiviteter från Haparanda till Trelleborg.
Totalt beviljades från Kronprinsessan
Victorias fond 3 223 670 kr. Från Radiohjälpsfonden beviljades totalt 2 317 363 kr.
Antalet ansökningar som kunde beviljas
vid styrelsemötet den 21 maj ligger på
samma nivå som i maj förra året, runt 350
st.
Sedan 2009 har Radiohjälpen haft ett
samarbete kring ansökningar med åtta
av de större riksförbunden inom funktionsnedsättningsrörelsen: Astma- och
Allergiförbundet, FUB, Neuroförbundet,
Reumatikerförbundet, RSMH, Personskadeförbundet RTP, Svenska Diabetesförbundet och Svenska Ridsportförbundet.
Till höstens ansökningsomgång har FUB
meddelat att de avslutar samarbetet med
Radiohjälpen på grund av det merarbete
det medför för deras kansli. FUB:s medlemsföreningar är nu välkomna att ansöka
direkt hos Radiohjälpen för sina aktiviteter.
Under våren inkom en större donation
från ett dödsbo till Kronprinsessan Victorias fond. Därför kommer vi vid ansökningstillfället 1/3 2016 även att kunna ta
emot ansökningar för inköp av hjälpmedel
som behövs vid fritidsverksamhet, något
som tyvärr inte har varit möjligt sedan
september 2013 på grund av bristande
medelstillgång. Sökande förening köper in
och äger hjälpmedlet, till ansökan ska en
offert bifogas. Observera att detta endast
gäller ansökningar från Kronprinsessan
Victorias fond.

Foto: Fredrik Stattin/Nordisk Drama & Dokumentär
Fotbollslaget Romfartuna GIF United Junior
Uppe från vänster: Fredrik Theorén Zaar (tränare), Anders Carlsson (tränare), kronprinsessan
Victoria och Tomas Brolin
Mitten från vänster: Benjamin Carlsson, Gustav Engström, Erik Sörengård, Anton Theorén, Joni
Ari
Framme från vänster: Amelia Pettersson, William Pettersson, Anton Soinio, Felix Boman, Thomas
Ravelli

Den 14 juli sänds Grattis kronprinsessan!
i SVT. I programmet firas kronprinsessans
födelsedag med flertalet artister samtidigt
som fonden uppmärksammas bland annat
genom ett nyinspelat reportage om Romfartuna GIF Uniteds Juniorlag. Klubbens
motto är ”Vi är alla väldigt olika men har
lika roligt tillsammans”.

7-12 år gamla och tränar en gång i veckan.
Laget vill inget hellre än att spela matcher
men har svårigheter att finna motståndarlag i sin egen ålder. Från Kronprinsessan
Victorias fond har Romfartuna GIF
United beviljats pengar bland annat till
medhjälparnas resekostnader till och från
olika aktiviteter och tävlingar.

Romfartuna GIF United i Västerås startade 1991, de har flera lag för spelare i olika
åldrar och har sin hemmaplan på Hökåsens IP. De tio spelarna i United Junior är

Nästkommande sista ansökningsdatum är
den 1 september. Maila radiohjalpen@svt.
se för att erhålla aktuella blanketter.

Victoriadagen
Den 14 juli firas traditionsenligt Victoriadagen i Borgholm. Nyligen blev det klart,
att årets Victoriastipendiat blir simmaren
Sarah Sjöström. SVT sänder som vanligt
firandet från Borgholms IP och stipendiet
kommer att delas ut under programmet.

parken, där verksamheten för barn och
unga med funktionsnedsättning och/eller
kronisk sjukdom kommer att presenteras.
Det kommer också att finnas möjligheter
att ställa frågor om Radiohjälpens övriga
verksamhet.

Radiohjälpen kommer detta år att finnas
på plats inte bara under själva programmet
utan också runt omkring. Den 13 och 14
juli har Radiohjälpen ett tält i Societets-

Radiohjälpen kommer dessutom att ha ett
par informationstillfällen i samband med
andra händelser under dagarna.
Sarah Sjöström med ett av sina VM-guld. Foto: SVT.

Beviljade internationella projekt vid styrelsemöte 201505-21 samt per capsulam under maj 2015
Organisation

Projektnamn

Land

Fond

Svenska kyrkan

Jordbävning Nepal

Nepal

Nepal

PMU

Katastrofbistånd i Jharlang

Nepal

Nepal

500 000 2015-05-05

Plan

Jordbävningen i Nepal: Akutstöd, skydd för barn och
nödutbildning i Sindhulidistriktet.

Nepal

Nepal

1 200 000 2015-05-06
2015-05-18

Rädda barnen

Jordbävning i Nepal

Nepal

Nepal

1 100 000 2015-05-06
2015-05-26

Röda Korset

Jordbävning i Nepal

Nepal

Nepal

1 400 000 2015-05-05
2015-05-15

IM

Omedelbart humanitärt stöd till de drabbade av jordbävningen

Nepal

Nepal

1 200 000 2015-05-18

Islamic Relief

Stöd till shelterprojekt efter jordbävningen

Nepal

Nepal

1 200 000 2015-05-18

We Effect

Stärkande av inkomstskapande verksamhet för kvinnor

Kenya

Världens Barn

1 793 375 2015-05-21

Viskogen

Stärka barn och ungdomar genom agroforestry

Tanzania

Världens Barn

1 000 000 2015-05-21

We Effect

Plattform mot barnfattigdom bland romer

Albanien

Världens Barn

2 100 000 2015-05-21

Afrikagrupperna

ENMT - bibliotek i Zimbabwe

Zimbabwe

Världens Barn

300 000 2015-05-21

Läkarmissionen

Ge ett barn en familj (GCF)

Sydafrika

Världens Barn

1 100 000 2015-05-21

Läkarmissionen

Gatubarnsprojekt i Kampala

Uganda

Världens Barn

900 000 2015-05-21

Läkarmissionen

Föreningen för ett mer rättvist samhälle

Honduras

Världens Barn

900 000 2015-05-21

Plan

Jämställdhetsprojekt för unga i Alta Verapaz och Baja
Verapaz

Guatemala

Världens Barn

2 000 000 2015-05-21

Rädda Barnen

Säker sex i Sydafrika

Sydafrika

Musikhjälpen

1 976 707 2015-05-21

Kristna Fredsrörelsen

Sydsudans barn och unga bygger fred

Sydsudan

Radiohjälps
fonden

Läkare utan gränser

Patientnära vård mot hiv / aids

DR Kongo

Musikhjälpen

Erikshjälpen

Female Genital Mutilation and Child Rights PCTDE II

Mali

Världens Barn

900 000 2015-05-21

Erikshjälpen

Inkomstgenererande verksamhet för Mai

Laos

Världens Barn

1 500 000 2015-05-21

IOGT

Projekt för att stärka barns rättigheter och minimera
användandet av alkohol, tobak och andra droger.

Sri Lanka

Världens Barn

153 600 2015-05-21

Islamic Relief

Skyddsprogram för syriska flyktingbarn

Libanon

Världens Barn
+ Syrien

2 500 858 2015-05-21

Plan

Public-Private Partnerships för att minska spridningen
av hiv/aids

Benin

Musikhjälpen

2 000 000 2015-05-21

Erikshjälpen

Vänskapsskolor 2015

Bangladesh

Världens Barn

1 500 000 2015-05-21

Svenska FN-förbundet

Flicka

Etiopien

Världens Barn

1 016 500 2015-05-21

Svenska Kyrkan

Darfur Programme

Sudan

Världens Barn

773 529 2015-05-21

Islamic Relief

Katastrofhjälp för internflyktingar i Dangam

Afghanistan

Världens Barn

1 135 603 2015-05-21

IOGT

Ungdomsprojekt för ledarskap, utbildning och utveckling

Kambodja

Världens Barn

483 000 2015-05-21

Kansliet
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
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

Summa

Datum

1 100 000 2015-05-05
2015-05-26

250 000 2015-05-21
2 000 000 2015-05-21

Besöksadress
SVT, Kontorshuset
Oxenstiernsgatan 26
115 27 Stockholm

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

