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Bild sidan 1: Dessa människor har
precis anlänt till Tabanovce i norra
Makedonien. Nu väntar en vandring
på två kilometer över mörklagda fält
innan de kommer till nästa mottagningspunkt, i Serbien.
Foto: Per Byman
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Nyhetsbrev mars 2016
2016 började som 2015 slutade – högt
tempo och ett otroligt engagemang runt
om i landet. Insatsen till förmån för
människor på flykt har fortsatt under året
och är nu uppe i över 71 miljoner kronor.
Därmed är den Radiohjälpens näst största
katastrofinsamling någonsin (den största
är insamlingen efter tsunamin 2004, som
samlade in totalt 370 miljoner kronor). I
november besökte Radiohjälpen Serbien
och Makedonien och spelade in de kvittoappeller som sänts under jul och nyår.
Under vintern har vi dessutom klippt ihop
en lite längre film av detta med titeln En
resa genom Balkan, som sändes första gången den 18 mars.
Samtidigt påverkar årets El Niño, en ev de
tre kraftigaste någonsin, livsmedelssituationen i stora delar av Afrika i katastrofal
riktning. 10 miljoner människor bara i
Etiopien är i behov av humanitärt stöd
och siffras beräknas nå 18 miljoner i början av sommaren. Radiohjälpens styrelse
har beviljat flera projekt för förebyggande
av naturkatastrofer i Etiopien den senaste
tiden (se projektlistan i slutet av detta
nyhetsbrev) men även rent humanitära
insatser kommer att behövas. Radiohjälpen
ser för närvarande över hur en sådan kampanj skulle kunna se ut och hur den skulle
kunna samexistera med den pågående
kampanjen för människor på flykt.
Arbetet med de övriga kampanjerna fortsätter som vanligt. Totalt samlade Radiohjälpen in över 206 miljoner kronor förra
året – det är även det det högsta resultatet
sedan 2005. Trots att kulmen på insamlingen för människor på flykt sammanföll
med Världens Barn i oktober, kunde vi
öka insamlingsresultatet även för VB. För
Musikhjälpen sjönk det totala beloppet något, främst eftersom mindre medel inkom
efter sändningens slut jämfört med tidigare

år. Ändå står det klart att den svenska
solidariteten är fantastisk och att svenska
folkets vilja att hjälpa människor som har
det svårt är otrolig.
Radiohjälpen fortsätter också sitt interna
arbete med att skapa strukturer och rutiner. Styrelsen beslutade i mars att utöka
kontoret med en handläggartjänst, som
ska hantera de internationella projekten.
Kraven ökar på Radiohjälpen vad gäller
system och hantering, och det är krav
som vi i vår tur måste föra vidare på våra
samarbetspartners. Detta leder i sin tur på
att vi måste kunna svara på de förfrågningar som kommer till oss och vi måste också
lägga ned mer arbete på beredning och
inte minst uppföljning av den verksamhet
vi stödjer. Därför rekryterar vi nu en handläggare, i första hand på 24 månader, för
att hantera de internationella projekten.
Under 2015 hade Radiohjälpen administrativa kostnader på 1,0% och insamlingskostnader om ytterligare 2,9%. Vi är alltså
fortfarande mycket kostnadseffektiva.
Samtidigt måste vi leva upp till de ökade
krav som ställs på Radiohjälpen och se till
att vi på bästa sätt förvaltar de medel vi
tagit emot och det förtroende som våra
givare visat oss. Radiohjälpen tar inte emot
ett öre i statligt stöd (och vi finansieras inte
via licenspengar) utan våra intäkter kommer helt och hållet från privata givare.
Den 26 maj kommer vi att återkoppla från
förra årets Musikhjälpen. I år blir själva
återträffen helt digital och kommer att sändas via Sveriges Radios och SVT:s sociala
medier. Samma dag sänds också programmet Återblicken, där vi tittar tillbaka på
allt som hände under Musikhjälpen 2015.
Dessutom kommer vi att kunna se en
film om arbetet i Nepal, dit Radiohjälpen
samlade in pengar under 2015.

Internationell handläggare
Radiohjälpen söker en handläggare för
att hantera de internationella projekten.
Tjänsten är en visstidsanställning på 24
månader och tillsättningen beräknas till i
sommar. Vi söker dig som har minst fem
års erfarenhet av internationellt biståndsarbete, gärna humanitärt, och gärna med
erfarenhet från arbete i fält.
Personen kommer att ansvara för beredning och uppföljning av Radiohjälpens
internationella projekt. Detta innebär nära

kontakt med samarbetspartners i Sverige
och utomlands men också ett nära samarbete med Radiohjälpens ekonom. Arbetet
innebär också utveckling av Radiohjälpens
interna rutiner och strukturer.
Är du intresserad och tycker att du passar
in på den sökta profilen tar vi gärna emot
din ansökan senast den 17 april 2016. Läs
mer om tjänsten och hur du söker på Radiohjälpens hemsida, www.radiohjalpen.se.

Arbetet i Sverige Frågor om det internationella arbetet
Under de senaste åren har Radiohjälpen
gjort en kraftig genomlysning av den internationella verksamheten. Detta har lett
till tydligare kriterier för vilken verksamhet
och vilka organisationer som kan få stöd
från Radiohjälpen. Nu kommer Radiohjälpen att göra samma arbete för det
nationella arbetet.
Under flera års tid har vi sett hur intäkterna till Kronprinsessan Victorias fond
minskat, vilket gjort, att Radiohjälpens
styrelse tvingats prioritera allt hårdare när
det gäöller vilka ansökningar som kan få
stöd. Samtidigt blir behoven inte mindre.
Därför ägnade styrelsen en stor del av sitt
seminarium i januari just åt det nationella
arbetet och vad som kan göras för att se
till, att Radiohjälpen fortfarande är en
relevant aktör.
Mötet inleddes med ett anförande av
Bengt Westerberg, som var socialminister
när lagen LSS om stöd till människor med
funktionsnedsättning antogs (1993). Styrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som
ska se över hur Victoriafondens arbete ska
kunna vara så relevant som möjligt och
verkligen rikta in sig på områden där dess
relativa nytta är som störst.

Företag
De senaste åren har Radiohjälpen noterat
ett ökat intresse från företag att stödja
Radiohjälpens arbete. Dels görs aktiva
insatser under t ex Musikhjälpen och
Världens Barn för att öka stödet från
företag, dels är det, framför allt i samband
med katatrofinsamlingar, flera företag som
kontaktar Radiohjälpen och vill stödja det
arbete som Radiohjälpen gör.
Samtidigt är Radiohjälpen en del av public
service-sfären i Sverige och underligger
samma restriktioner kring exempelvis
otillbörligt gynnande som public service-bolagen. För att ta fram tydliga riktlinjer
kring hur detta ska hanteras och hur Radiohjälpen kan presentera företagsstöd har
Radiohjälpens styrelse nu tillsatt en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmarna
Anna Stål Isaksson (SVT Programetik),
Pia Kalischer (Sveriges Radio P3) och Per
Bergkrantz (vice VD på UR) som tillsammans med generalsekreterare Per Byman
ska ta fram riktlinjer för detta. Arbetet
skall slutföras under året.

Det kommer in en del frågor om formalia
vad gäller Radiohjälpens internationella
program. Många organisationer skickar
in sina ansökningar både i pappersformat
och via mail, vilket leder till ökad arbetsbelastning för Radiohjälpens lilla kansli. Vi
vill därför påminna om följande:
Det är alltid den fysiska ansökan (underskriven i original) som Radiohjälpen
behandlar. Som ankomstdatum gäller det
datum den inkommit till Radiohjälpens
kansli. Inför vissa ansökningsdatum har
vi 70-80 ansökningar, var och en med
fyra-fem bilagor – vi har ingen kapacitet
att skriva ut allt detta hos oss. Ansökningar
via mail behandlas inte.
Enda undantaget är om Radiohjälpen
begärt in kompletterande information och
tydligt sagt att det räcker med elektronisk
version. Radiohjälpen kan också i mycket
brådskande fall (t ex plötsliga katastrofer)
godkänna att en organisation inkommer
med en ansökan via mail. Då ska Radiohjälpen ha godkänt förfarandet i förväg
och organisationen ska inkomma med
pappersoriginal så snart som möjligt.

Radiohjälpen kan inte bevilja retroaktivt
stöd, d v s stöd till verksamhet som redan
genomförts. Vid mötet i januari förtydligade styrelsen vad detta innebär:
1) Första datum i aktivitetsperioden för
inte vara tidigare än det datum som
ansökan lämnas in till Radiohjälpen.
Arbetet får alltså inte ha påbörjats
innan ansökan inkommer.
2) Aktiviteterna får inte vara avslutade vid
datum för beslutets fattande. Aktiviteterna måste alltså pågå när beslut om
stöd fattas.
Radiohjälpen fortsätter arbetet med att
se över och förbättra rutiner. Som ett
led i detta kommer det då och då ut nya
ansökningsmallar, där vi försökt tillvarata
synpunkter från organisationerna. Vi vill
naturligtvis att man använder den senaste mallen och ber er att alltid maila till
radiohjalpen@svt.se innan ni skickar in en
ansökan för att tillse att ni har den senaste
versionen. Just nu är det version 1.06.
Ansökningar på tidigare versioner än så
skickas numera tillbaka utan åtgärd.

Insamlingen för människor på flykt
Insamlingen för människor på flykt
fortsätter under 2016 och hittills har över
71 miljoner kronor samlats in. Det finns
ungefär fem miljoner kronor kvar i fonden
och det är möjligt att inkomma med
ansökningar till Radiohjälpen. Prioritet
kommer att ges till projekt som tar hänsyn
till möjliga effekter av avtalet mellan EU
och Turkiet och hur det kan komma att
påverka situationen för människor på flykt.
Kontakta Radiohjälpen innan ni inkommer med ansökningar – det är många som
är intresserade av att söka medel och vi
försöker planera så att vi får bäst möjliga
effekt av de kvarvarande medlen. Utöver
att vara godkänd som partnerorganisation
skall den sökande organisationen uppfylla
följande krav:

– Organisationen ska ha dokumenterad
erfarenhet av akuta humanitära insatser
i det berörda området.
– Organisationen ska ha dokumenterad
erfarenhet av att arbeta med professionella behovsbedömningar.
– Organisationen skall redan finnas på
plats och ha pågående verksamhet.
Inget stöd kommer att ges till organisationer som måste börja med att
etablera en egen närvaro.
– Stöd kommer framför allt att ges till
insatser som omfattar mat, vatten,
sjukvård, essentiella NFIs, tak över
huvudet samt skyddsinsatser. Insatser
specifikt riktade till barn kommer att
premieras.

Världens Barn 2016–2018
Radiohjälpens styrelse beslutade vid sitt
möte den 18 mars att erbjuda den återstående platsen i Världens Barn-kampanjen
2016-18 till Läkarmissionen. Tidigare har
flera organisationer valt att tacka nej till
erbjudandet om att delta och flera organisationer har också begärt att få inkomma

med kompletterande information då de
ansett att de blivit bedömda på felaktiga
grunder. Radiohjälpen har behandlat all sådan information som inkommit vilket lett
till reviderad poängbedömning för några
organisationer, bl a Läkarmissionen. Nu är
kampanjgruppen för denna period fulltalig.

Beviljade internationella projekt vid styrelsemöten
2016-01-20, 2016-03-18 samt per capsulam under 2016
Organisation

Projektnamn

Land

Fond

Svalorna Latinamerika

Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Peru, fas 2

Peru

MH15

Summa

378 780 2016-01-20

Datum

IOGT-NTO

Vulnerable Children Project

Kenya

VB14

43 675 2016-01-20

Svenska Kyrkan

Psychosocial programme - Children

Jordanien

Flykt

1 500 000 2016-01-20

Afrikagrupperna

UNAC Agroforestry

Mocambique

MH15

625 000 2016-01-20

Viskogen

Increased adaption and recilience to climate change through
Climate Smart Agriculture

Rwanda Uganda

MH15

1 500 000 2016-01-20

Action Aid

Enhancing resilient livelihood and WASH options in the
costal communities

Bangladesh

MH15

600 000 2016-01-20

Barnfonden

Youth Led Adaptive and Resilient Communities in Cambodia

Kambodja

MH15

1 000 000 2016-01-20

Erikshjälpen

Community Initiated Disaster Risk Reduction

Bangladesh

MH15

1 833 199 2016-01-20

We Effect

Farmers, Food and the future - Community Responses to
Food Insecurity and Climate Change in the Tropical Dry Area
of Guatemala and Honduras

Guatemala och
Honduras

MH15

2 000 000 2016-01-20

Diakonia

Strengthening the Resilience of Vulnerable Communities in
the province of Oudalan int he Sahel

Burkina Faso

MH15

2 295 275 2016-01-20

Yennenga Progress

Klimatanpassning för jordbrukare med väderleksrapporter

Burkina Faso

MH15

360 000 2016-01-20

Svenska Kyrkan

Community-based Disaster Risk Management by integrating
protection into community planning and action i Vanuatu

Vanuatu

MH15

2 000 000 2016-01-20

Röda Korset

From Vulnerability to Resilience (V2R)

Bangladesh

MH15

3 000 000 2016-01-20

Läkare utan gränser

Kalar Q0015

Irak

Flykt

1 000 000 2016-01-20

Plan

Building Community resilience to Shocks due to Climate
Change

Haiti

MH15

1 900 000 2016-01-20

Diakonia

Combating Gender Based violence among Syrian Women
Refugees

Libanon

Flykt

2 000 000 2016-01-20

Unicef

Tillgång till rent och säkert vatten samt sanitet i Boenregionen

Madagaskar

VB14

593 375 2016-01-20

Läkarmissionen

Zika prevention Recife

Brasilien

Epidemier

Unicef

Stöd till utbildning i Syrien

Syrien

VB15

3 954 649 2016-03-18

Emmaus Björkå

Stöd till förskola för barn från socioekonomiskt utsatta familjer på Västbanken - fortsättning

oPt

VB15

620 000 2016-03-18

Svenska Kyrkan

Reduced vulnerability of crisis-affected Syrian children and
vulnerable Jordanien children

Jordanien

VB15

2 500 000 2016-03-18

SISK

Barnbibliotek i Sadr City, Bagdad - en språngbräda till demokrati

Irak

VB15

100 000 2016-03-18

Rädda Barnen

Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in
Amhara

Etiopien

MH15

3 000 000 2016-03-18

Röda Korset

Community Based Health in Afghanistan

Afghanistan

VB15

2 941 176 2016-03-18

Röda Korset

Community Based Disaster Risk Reduction

Bangladesh

VB15

2 941 176 2016-03-18

Röda Korset

Community Based Health and First Aid

Myanmar

VB15

2 941 176 2016-03-18

Röda Korset

Better integration of children with disability in their community

oPt

VB15

2 249 489 2016-03-18

Stiftelsen Rotarys
Läkarbank

Barnsjukvård vid jeeplinjer i Matungu/Mumias

Kenya

VB15

700 000 2016-03-18

Afrikagrupperna

NAPPA

Namibia

VB15

588 000 2016-03-18

Clowner utan Gränser

Peacemaking cirkus

Sydsudan

VB15

209 000 2016-03-18

Clowner utan Gränser

Skratt är en rättighet

Burma

VB15

118 500 2016-03-18

Clowner utan Gränser

Flygande cirkus för starka barn

Rwanda

VB15

224 000 2016-03-18

Clowner utan Gränser

Cirkus, strength and humanity

Rumänien

VB15

152 000 2016-03-18

Barnens Räddningsark

El Arca

Bolivia

VB15

130 000 2016-03-18

Operation Mercy

Disabled Afghan Refugees Rehabilitation Pilot Project
(DARP)

Iran

Flykt

400 000 2016-03-18

Barnfonden

Building Child-Friendly Resilience

Etiopien

MH15

IOGT

CAM, Children affected by HIV/AIDS

Thailand

VB15

138 000 2016-03-18

IOGT

BCK, Vulnerable children project

Kenya

VB15

644 000 2016-03-18

IOGT

IDYDC, Street Children Rehabilitation Project

Tanzania

VB15

345 000 2016-03-18

IOGT

CEM, Big Brother, Big sister project

Bosnien/Hercegovina

VB15

172 500 2016-03-18

40 000 2016-02-16

1 800 000 2016-03-18

IOGT

CZOR, Mobile Youth Club - Help refugee children in need

Serbien

VB15

345 000 2016-03-18

IOGT

SCAD, Alcohol harm reduction amongst children and youth

Kenya

VB15

517 500 2016-03-18

IOGT

KYA, Youth Leadership, Education, Advocacy and Development (LEAD) for Combating Drugs and Alcohol

Kambodja

VB15

563 500 2016-03-18

IOGT

KGGA, Alcohol prevention among children and youth

Kenya

VB15

403 650 2016-03-18

IOGT

WOCHIVI, Alcohol prevention children and youth

Tanzania

VB15

327 750 2016-03-18

Hand in Hand

Creating 10 Child and Youth Friendly Panchayatas in Dewas
district, Madya Pradesh

Indien

VB15

700 000 2016-03-18

Islamic Relief

Psycho-social and recreational support for war affected
children in Yemen

Jemen

VB15

1 554 000 2016-03-18

Islamic Relief

Education aand Psycho-social support for children in Northern Aleppo

Syrien

VB15

1 830 000 2016-03-18

We Effect

Small Desalination Units: A Viable Answer to Deal with
Water Crises in Gaza

oPt

VB15

2 540 000 2016-03-18

Viskogen

Empowerment of children through agroforestry focusing on
farming as a business

Tanzania

VB15

1 000 000 2016-03-18

SOS Barnbyar

Stöd till utsatta barn i Ulan Bator

Mongoliet

VB15

3 954 649 2016-03-18

Rädda Barnen

Stop violence against children in West Africa

Senegal, Gambia,
Togo och Guinea

VB15

10 282 087 2016-03-18

Individuell Människohjälp

Education for all in Gaza

oPt

VB15

2 069 355 2016-03-18

Individuell Människohjälp

Social and school inclusion for children with disabilities in
Criuleni and Dubasari districts

Moldavien

VB15

500 000 2016-03-18

Diakonia

Promoting children's access to education and youth citizenship in Mali

Mali

VB15

345 000 2016-03-18

Diakonia

Stateless Children and Women Groups Empowerment Project Thailand

VB15

575 000 2016-03-18

Diakonia

We Change Engaged Spirituality in Alliance

Myanmar

VB15

477 500 2016-03-18

Diakonia

Play 4 Kids

oPt

VB15

460 100 2016-03-18

Diakonia

Combating Child Trafficking 2016

Libanon

VB15

449 700 2016-03-18

PMU

Tvåspråksutbildning, Weenhayek

Bolivia

VB15

176 000 2016-03-18

Afrikagrupperna

FACT Chiredzi

Zimbabwe

VB15

465 000 2016-03-18

Barnens Räddningsark

Rosa de Sarón

Bolivia

VB15

215 000 2016-03-18

Svenska Afghanistankommittén

Preparatory Education Project 2016

Afghanistan

VB15

3 954 649 2016-03-18

PMU

Emergency Relief for Yemen

Yemen

Katastrof/Rhj

1 200 000 2016-03-18

Plan

Adolecents, youth and advocacy. Prevention of HIV/AIDS in
the context of SRHR

Peru

VB15

2 000 000 2016-03-18

Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden
Första ansökningsomgången med det
elektroniska systemet
257 ansökningar om medel från Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden hade inkommit till den 1 mars då
ansökningstiden gick ut. Ytterligare 131
ansökningar inkom från Reumatikerförbundet, RSMH och Svenska Ridsportförbundet. Totalt 388 ansökningar som
det kommer att fattas beslut om vid
styrelsemötet den 18 maj. En liten ökning
från i mars förra året då vi tog emot 351
ansökningar.
Observera att det inte går att göra ändringar i en ansökan när den har skickats in.
Det är därför mycket viktigt att alla uppgifter i ansökningsblanketten är korrekt
ifyllda.
Efter att den första ansökningsomgången
har gåtts igenom kommer här några förtydliganden om vad föreningar som söker

bidrag bör tänka på, så att all information
som behövs för handläggningen finns med
i ansökan:
• Kontrollera att föreningens fullständiga och korrekta namn är ifyllt.
• Välj rätt fond att ansöka om medel ur:
Kronprinsessan Victorias fond gäller
enbart för aktiviteter för barn/unga
och familjer. Radiohjälpsfonden är
avsedd för enbart vuxna deltagare.
• Tänk på att ”Sökt bidrag” i budgeten
måste överensstämma med ”Totalt
ansökt summa” på första sidan av
blanketten.
• I ”Beskriv aktiviteten” vill vi veta om
det t ex är ett läger eller en rekreationsresa och även ha en kortfattad beskrivning av innehållet i lägret/resan.
• Om ansökan enbart gäller medel till
föreläsare ska antalet föreläsare fyllas i

under punkt 4.2. Under punkt 4.3 ska
därefter anges att ansökan gäller just
föreläsare. I budgeten ska det också
framgå att det är föreläsare och inte
medhjälpare bidrag söks till.
• I budgeten måste ”Övriga kostnader”
specificeras. Det finns tomma rader
för beskrivning av vad kostnaden
består av. Ytterligare information eller
separata dokument bifogas under
”Övriga bilagor”. De föreningar som
ansökt denna omgång och kommer
att ansöka igen behöver endast bifoga
en lista över styrelsen om det har skett
förändringar i den. Radiohjälpen måste
alltid ha en aktuell lista över sökande
förenings styrelse då det är den som är
ansvarig gentemot oss.
Höstens ansökningsomgång öppnar den
20 maj och stänger den 1 september. Beslut fattas den 17 november.

