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Katastrofappeller under sommaren
Under sommaren har en rad katastrofer
drabbat världen och flera av dem har lett
till att Radiohjälpen startat insamlingar.
Samtidigt har flera av de svåra situationer
na inte lett till någon separat insamling,
Radiohjälpen har fått en del frågor om vil
ka kriterierna är för att starta en kampanj.
Innan Radiohjälpens styrelse fattar beslut
om huruvida en separat katastrofinsamling
ska startas finns det en rad faktorer som
måste beaktas. Det första är naturligtvis
om det rör sig om en så pass stor humani
tär kris att det motiverar en separat insam
ling. Detta kriterium är det ganska många
kriser som uppfyller, framför allt idag, när
vi har stora humanitära kriser i t ex Sydsu
dan, Centralafrikanska republiken, Gaza,
Syrien, Irak och många fler.
Sedan ska Radiohjälpen ha partnerorga
nisationer med humanitär erfarenhet och
kapacitet som finns på plats. Finns inga
sådana har vi heller inga kanaler att arbeta
genom. I vissa fall kan det vara så, att det
bara är någon enstaka av Radiohjälpens
partners som arbetar i ett visst område.
Då kan Radiohjälpens styrelse besluta att
inte genomföra någon egen insamling utan
att hänvisa potentiella gåvogivare till de
insamlingar som genomförs av Radiohjäl
pens partnerorganisationer. Så gjordes
t ex för Syrien och Irak. Det beror inte på
att Radiohjälpen anser att de kriserna är

Radiohjälpens TV-program i höst
I slutet av november och början av decem
ber återutsänds några tidigare sända filmer
och reportage, som en uppladdning inför
Musikhjälpen. Sammandrag från Musik
hjälpen 2012 och 2013 och även reportage
om mödravård i Haiti och om flickors
utbildning i Afghanistan kommer att visas
i SVT2.
I juni besökte Per Byman Filippinerna
och på årsdagen av tyfonen Hayan, den 8
november, sänder SVT ett reportage om
återuppbyggnadsarbetet.
Den 8-14 december är det så dags för årets
Musikhjälpen, i år med temat Hjälp oss att
stoppa spridningen av HIV. Evenemanget
äger rum i Uppsala och kommer att sändas

dygnet runt i P3 som vanligt. Även SVT
sänder en hel del under veckan, både i
SVT2 och SVT Flow.
8/11 kl. 18:25 i SVT2:
Filippinerna – ett år senare
16/11 kl.18:55 i SVT2:
Filippinerna – ett år senare
1/12 kl.18:45 i SVT2:
Musikhjälpen 2012 – sammandrag
2/12 kl.18:45 i SVT2:
Alla tjejer har rätt att överleva sin
graviditet (Haiti)
3/12 kl 19:45 i SVT 2:
En resa in i framtiden (Afghanistan)
5/12 kl. 23:15 samt 7/12 12:10 i SVT2:
Musikhjälpen 2013

mindre allvarliga, utan på att vi har gjort
bedömningen att Radiohjälpen inte kan
tillföra något mervärde i dessa situationer.
Under sommaren genomfördes två insam
lingskampanjer, den första för översväm
ningarna på Balkan som var de svåraste
på över 100 år. Sammanlagt samlades
1 406 751 kronor in och alla medel är be
viljade. De organisationer som fick ta del
av medlen var Rädda Barnen, Röda Korset
och Islamic Relief.
Därefter startades en insamling till förmån
för de drabbade i Gaza. Den insamlingen
genererade ungefär 1 750 000 kronor (den
slutgiltiga sammanställningen av SMS är
ännu inte klar) och hittills har 1 219 620
kronor beviljats till Rädda Barnen, Svenska
kyrkan, Islamic Relief och Diakonia. Ytter
ligare ansökningar behandlas av Radiohjäl
pens styrelse vid deras möte i november.
Under sommaren försämrades dessutom
läget i Syrien ytterligare och vi såg strider
även i norra Irak. Sedan tidigare hade vi
stora pågående katastrofer i Sydsudan och
Centralafrikanska republiken, vilket ledde
till att vi i slutet av sommaren hade fyra
kriser som klassades som nivå 3, FN:s
högsta krisnivå. Dessutom tillkom ebolaut
brottet i Västafrika.
Radiohjälpen valde då att avbryta den
separata Gazakampanjen i förtid för att
i stället försöka samla in pengar till den
allmänna katastroffonden. I ett läge med
så många svåra kriser samtidigt är det svårt
att prioritera mellan dem.
Vi får också mycket frågor om huruvida
Radiohjälpen ämnar starta en insamling
med anledning av ebolautbrottet i Väst
afrika. För närvarande finns inga sådana
planer – dels beroende på situationen
som beskrivs ovan med en rad parallella
katastrofer, dels mot bakgrund av att flera
organisationer på plats anser, att det inte i
första hand är mer medel som behövs utan
personal. Detta är ingenting som Radio
hjälpen kan bidra med.
Tyvärr har Radiohjälpen inte kunnat samla
in speciellt mycket medel till katastroffon
den. Vi stödjer dock projekt i såväl Sydsu
dan som Centralafrikanska republiken med
andra medel. Även projekt i Västafrika får
stöd, dock f n inga direkta ebolaprojekt.

Grattis kronprin
sessan!
Den 14 juli firades kronprinsessans
födelsedag på Öland och SVT sände den
sedvanliga konserten från Borgholm på
kvällen. Liksom tidigare år gavs tittarna
möjlighet att stödja Victoriafonden genom
att ringa eller SMS:a under programmet.
Även detta år leddes programmet av Mark
Levengood och kronprinsessan med familj
närvarade under konserten. Pengarna som
samlas in används till förmån för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom.
Ett exempel på hur pengarna används
visades i en film där kronprinsessan besö
ker Flottsbrobacken i Huddinge utanför
Stockholm. Där bedriver Friluftsfrämjan
det skidåkning för barn med funktions
nedsättning. Filmen finns att se på
www.radiohjalpen.se under ”Se program”.

Filippinerna
Det har fortsatt att komma in medel till
Radiohjälpens insamling för Filippinerna,
trots att den formellt avslutats. Det gör att
det finns en del begränsade medel att söka
för återuppbyggnadsprojekt i Filippinerna.
Ansökningar som inkommer senast den 17
november kan behandlas löpande.

Styrelsen
Stiftelsen Radiohjälpen leds av en styrelse
vars ordförande alltid är SVT:s VD. När
Eva Hamilton nu slutar kommer hennes
roll som ordförande i Radiohjälpen alltså
att övertas av SVT:s nya VD, Hanna
Stjärne. Detta sker dock inte förrän under
2015.

Musikhjälpen 2014
Som tidigare meddelats är det Uppsala
som kommer att vara värdstad för Musik
hjälpen 2014 och den 144 timmar långa
direktsändningen kommer att göras från
en glasbur på Stora torget.
I september meddelades även att temat för
årets insamling kommer att vara hiv/aids
och då med fokus på att minska spridning
en av hiv. Vilka som blir årets program
ledare kommer att meddelas av Sveriges
Radio i november.

Radiohjälpen kommer att publicera riktlin
jer för projektansökningarna på sin hemsi
da inom kort. Liksom förra året gäller, att
ansökningar ska ha inkommit senast den
17 november för att kunna behandlas på
Radiohjälpens första styrelsemöte för 2015
i januari.
Vid styrelsemötet i september beviljades
de sista kvarvarande medlen från Musik
hjälpen 2013. Sammanlagt har därmed 27
820 116 kronor beviljats för 21 projekt
med 18 organisationer i 17 länder.

Världens Barn 2014
För 2014 hade SVT gjort ett helt nytt
upplägg för Världens Barn. Samarbetet
mellan programbolagen, Radiohjälpen och
de deltagande organisationerna var oför
ändrat men tv-sändningarna var drastiskt
omgjorda.

Filippinerna, Libanon och Moldavien)
under veckan och ett inslag från varje land
sändes. Radiohjälpen kommer att produce
ra längre versioner av några av reportagen,
som kommer att sändas i SVT senare i
höst/vinter.

I programmet Världens Barn – Uppdraget
söndagen den 28/9 fick vi se när åtta
stycken förvånade programledare på SVT
tilldelades olika uppdrag att utföra under
veckan. De skulle dansa, leta superhjältar,
klättra upp och ner för Högdalstoppen,
skapa en loppis och mycket annat. Tittarna
inbjöds att besöka dem och delta så myck
et som de ville.

Söndagen efter galan sändes så ett sum
merande program, med återblickar och
resonemang kring hur pengarna används.

Däremot har två förändringar skett i styrel
sen under året. Efter 12 år i Radiohjälpens
styrelse har Christer Åkesson nu lämnat
styrelsen. Han ersätts av Dario Marlović,
biståndschef vid Islamic Relief.

Under veckan som följde fick tittarna
korta inblickar i hur uppdragen fortskred
och fredagen den 3/10 återsamlades alla
i den stora galan, tillsammans med andra
gäster. Tittarna fick även träffa några av
de eldsjälar som arbetar med insamlingen
runt om i landet.

Även Lotta Sondell från Lika Unika slutar
i Radiohjälpens styrelse. Hon ersätts från
och med november av Lise Lydbäck från
Neuroförbundet (tidigare NHR).

I galan ingick också de reportage som en
av programledarna hade fått i uppdrag att
genomföra. Malin Olsson besökte fyra
olika projekt i fyra olika länder (Thailand,

Under insamlingsveckorna var lokalkana
lerna i P4 i Sveriges Radio mycket aktiva,
med en mängd olika arrangemang i hela
landet. Finn Norgren, Radiohjälpens tidi
gare generalsekreterare, hade producerat
ett reportage från Rwanda, som sändes i
flera av P4:s lokala kanaler. I programmet
skildras Rwandas långsiktiga arbete med
att försöka fasa ut barnhemmen och i stäl
let arbeta för att alla barn ska ha en familj.
Totalt samlades fram t o m slutet av sön
dagsprogrammet över 71 miljoner kronor
in till Världens barn 2014.. Insamlingen
fortsätter dock året ut och slutsumman
kommer att bli högre.

Beslutade projekt per capsulam under sommaren samt
vid styrelsemöte 2014-09-15
Organisation
Rädda barnen
Röda Korset

Projektnamn
Katastrofhjälp efter översvämningar
Vatten och sanitet

Land
Serbien
Sydsudan

Barnfonden
Röda Korset
Röda Korset
Rädda Barnen
Islamic Relief
Islamic Relief
Hand in Hand
Evangeliska Fosterlands
stiftelsen
Barnfonden

Återskapa försörjning i Visayas
Stöd efter översvämningar
Stöd efter översvämningar
Nödhjälp Gaza
Omedelbart stöd till internflyktingar
Återuppbyggnad av hus
Förbättrad mödrahälsa
Gratis kejsarsnitt vid Airasjukhuset

Filippinerna
Serbien
Bosnien-Hercegovina
Palestina
Palestina
Bosnien
Indien
Etiopien

Kod
Beviljad summa
Balkan
489 150
Rhj, Afrika,
1 000 000
katastrof samt
Hungerhjälpen
Filippinerna
1 500 000
Balkan
250 000
Balkan
250 000
Gaza
300 000
Gaza
300 000
Balkan samt Rhj
500 000
MuHj 13
741 000
MuHj 13
200 000

Ungdomsvänliga program för sexuell och
reproduktiv hälsa
Förebygga tidiga graviditeter
Skydd av unga flickor genom ungdoms
ledda stödprogram
Stöd till Gaza och Västbanken
Psykosocialt stöd

Uganda

MuHj 13

1 510 675

Togo
Senegal

MuHj 13
MuHj 13

1 573 000
1 527 601

Palestina
Palestina

Gaza
Gaza

Plan Sverige
Tostan Sverige
Svenska kyrkan
Diakonia

Ansökningsdatum
2014
Världens Barn samt generella
ansökningar
Ansök senast 15/10 - beslut 17/11
Musikhjälpen
Ansök senast 17/11 - beslut januari 2015
Katastrofansökningar
Tas emot löpande
Kronprinsessan Victorias fond
och Radiohjälpsfonden (för
nationella ändamål)
Ansökningar skulle ha varit inne
senast 1/9 för beslut 17/11. Inga
ytterligare ansökningsomgångar
för 2014.

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 kommuni
kation
Mail: perina.stjernlof@svt.se
Telefon: 08/784 2446
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

267 500
352 120

