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2014

var året då Radiohjälpen fyllde 75 år. Vintern
1939 kunde man höra dåvarande radiochefen
Carl-Anders Dymling, när han tackade det svenska folket för dess stora givmildhet under insamlingen Uppbåd, som
kom att bilda grunden för 75 års arbete med insamling och information. Under de åren har Radiohjälpen blivit ett etablerat namn bland
de svenska hushållen, och 2014 känner 99% av Sveriges befolkning
till Radiohjälpen.
Lagom till 75-årsjubiléet genomförde Radiohjälpen en marknads
undersökning, den första någonsin, för att se just hur Radiohjälpen
uppfattas i Sverige. Resultaten var glädjande – endast 1% av befolkningen har aldrig hört talas om Radiohjälpen och av dem som känner
till Radiohjälpen är det bara 3% som har en negativ uppfattning.
Samtidigt finns det stora utmaningar i det – många av de som
känner till Radiohjälpen vet inte vad Radiohjälpen egentligen gör. De flesta förknippar också Radiohjälpen med
akuta katastrofinsatser, trots att Radiohjälpen numera
huvudsakligen stödjer mer långsiktiga utvecklings
projekt än humanitärt bistånd.
Radiohjälpens styrelse har därför sett över
verksamheten och kommit fram till att i ökad
utsträckning stödja insatser med ett humanitärt
fokus. Det betyder inte att Radiohjälpen ska bli
en renodlad katastroforganisation men prioritet
kommer i framtiden att ges till insatser som har
någon form av humanitär relevans.
Arbetet med att tydliggöra Radiohjälpens rutiner för projekthantering har också fortsatt. Under
2014 låg fokus huvudsakligen på de internationella projekten och under 2015 fortsätter arbetet
med den nationella verksamheten. Vi arbetar nära
tillsammans med våra revisorer för att förbättra
strukturerna och att säkerställa en transparens i vår
verksamhet. Vi har också under året kunnat ha ett
ännu närmare samarbete med alla tre programbolagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbi
ldningsradion och det syntes bland annat i den nya
utformningen av Världens Barngalan, där vi hade möjlighet
att på ett nytt sätt kunna lyfta både projektverksamheten och
alla aktiviteter ute i landet.
Musikhjälpen fortsätter att växa och generera engagemang
runt om i landet. Möjligheten för enskilda människor att engagera sig och skapa egna engagemang gör Musikhjälpen till en
kampanj som uppskattas långt utanför den ungdomliga målgrupp som oftast förknippas med Musikhjälpen.
Även Kronprinsessan Victorias fond var framgångsrik. Trots detta
räcker medlen inte till för att bevilja alla ansökningar om stöd som
kommer till Radiohjälpen. Det är uppenbart att familjer där någon
har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom fortfarande är
mycket utsatta, och i hög grad beroende av olika typer av stöd för
att kunna skapa en aktiv tillvaro för hela familjen.
2015 fortsätter arbetet med att förvalta svenska folkets förtroende.
Det ska vi göra genom att bli ännu bättre på det vi gör. Tack för ert
stöd!
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KRONPRINSESSA
VICTORIAS FOND
7 905 620
kr

K

ronprinsessan Victorias fond
har som ändamål att bidra
till fritidsaktiviteter för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Insamlingsaktiviteterna är koncentrerade till Kronprinsessans
födelsedag den 14 juli och det TV-sända programmet från Borgholm på Öland Grattis kron
prinsessan!. Under 2014 samlade Victoriafonden
in 7 905 620 kronor, varav 4 352 654 kronor gavs
via testamenten öronmärkta för Victoriafonden.
Under 2014 har 258 aktiviteter beviljats bidrag
från Victoriafonden för verksamhet i Sverige.

det lite långsammare, då kan man hålla tempot!”.
Tanken med skidskolan är att alla ska ha möj
lighet att komma ut och röra på sig, vare sig man
har en funktionsnedsättning eller inte. ”Man har
olika behov men alla kan vara ute och vara aktiva
och ha roligt”, menade kronprinsessan i samband
med besöket. Att skidskolan betyder mycket
för barnen syntes på deras glada miner när de
kom ned efter ett åk tillsammans med sina med
hjälpare, och på de intensiva och engagerande
samtalen. Ett av barnen förklarade varför det var
så roligt att vara med i skidskolan med orden ”Det
är så härligt att känna friheten när man åker!”

”

”

Det känns att man åker fort...

Kronprinsessan Victoria besöker gärna olika
föreningar som får bidrag från fonden. Inför programmet ”Grattis kronprinsessan!” besökte kronprinsessan Friluftsfrämjandet Mälardalen som
i Flottsbrobacken i Huddinge utanför Stockholm
ordnade en skidskola för barn med funktions
nedsättning. Ylva Schöldberg, som är ledare vid
Friluftsfrämjandet Mälardalen, berättade att de
hade 20 instruktörer och 40 deltagare i skidskolan. Tack vare bidragen från Victoriafonden har
de kunnat utbilda så många nya instruktörer att
de nästan kunnat fördubblat verksamheten från
förra säsongen. Isak, 9 år, är ett av barnen som
deltog i skidskolan. Han har åkt skidor i nästan
ett år, och så här beskrev han varför det är så
spännande med skidåkning: ”Det känns att man
åker fort och så ska man svänga zick zack så går
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Alla barn behöver röra på sig...

Under året träffade journalisten Stephan Wilson
Yüceyatak handikappsimmaren Maja Reichard.
Maja Reichard har sedan födseln en ögonsjukdom
som gett henne en synskada, idag kan hon endast
urskilja ljus och mörker. Trots det har hon vunnit
guld i Paralympics och har två världsrekord, ett
på 50 m bröstsim och ett på 100 m bröstsim. ”Alla
barn behöver röra på sig, och alla har rätt att röra
på sig” säger Maja. ”Men om man har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att röra sig på
land, men i vattnet kan alla känna sig fria”.
Bland de projekt som beviljades medel under året
finns Mälarhöjdens IK fotboll. De har beviljats
stöd i samband med byggandet av en av Sveriges
första fotbollsplaner för synskadade och bildandet av ett fotbollslag för synskadade. Stödet är
i form av tränare och assisterande lagledare då

AN
D 2014
fotboll för synskadade spelas utan ledsagare.
Oxie Golfklubb fick medel till handigolf för barn
och unga med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar där syftet är att stärka deras fysiska förmågor och dels motverka och förebygga
ohälsa, bland annat i form av övervikt och fetma.
I juni genomförde Njurförbundet en sommarvecka
i Bohuslän för kroniskt njursjuka barn och deras
familjer. Deltagarna fick möjlighet att pröva på bl a
innebandy, boule och badminton. Dessutom kunde
de genomföra utflykter. Under sommarveckan har
även barnens föräldrar kunnat ta del av föredrag
av specialister på njursjukdomar, detta för att lära
sig mer om hur de kan stötta sina barn. Det fanns
möjlighet till frågestunder och seminarier med bl a
njurläkare, transplantationskirurger, kuratorer och
dietister.
Det TV-sända programmet ”Grattis kronprinsessan!” är ett viktigt tillfälle att få in medel till fonden.
I år var det 36:e gången som kronprinsessan firade
sin födelsedag på Öland. Tillsammans med programledaren Mark Levengood deltog bland annat
sångerskorna Sanna Nielsen och Lill Lindfors.
Alcazar och Panetoz samt Måns Zelmerlöw och
Linnea Henriksson fanns också på scen. I samband med firandet berättades om Victoriafondens arbete och det gavs möjlighet att sms:a eller
ringa in ett bidrag till fonden. På så sätt kom det in
nästan två miljoner kronor i samband med tv-sändningen.
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VÄRLDENS BARN
77 867 490
kr

I

nsamlingen Världens Barn
genomfördes för sextonde
gången av Radiohjälpen i samarbete med 21 humanitära organisationer: Afrikagrupperna, Clowner
utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa
Barn, Hoppets Stjärna, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, KFUM,
Lions, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU, Rädda
Barnen, SOS Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Röda Korset, Unicef Sverige, Vi-skogen och We Effect.
Sedan starten 1997 har runt 1,3 miljarder kronor
samlats in till hjälp för världens mest utsatta barn.
De projekt som får del av pengarna är långsiktiga, de har lokal förankring och väl upparbetad
logistik. Genom över hundra projekt med fokus
på utbildning, hälsa och framtid får dessa barn de
nödvändiga verktygen att lyfta sig ur fattigdom
och orättvisor.
Världens Barninsamlingen 2014 kulminerade i den
stora insamlingsdagen lördagen den 4 oktober då
mer än 45 000 frivilliga spridda över hela landet
var ute på gator och torg för att samla in pengar.
Det totala insamlingsresultatet presenterades i en
TV-sändning i SVT dagen efter.
Aktiviteter genomfördes på alla nivåer, exempelvis startades pop-up butiker i flera städer, skolor
gjorde Världens Barninsamlingar och låtskrivare
som John De Sohn och Niclas Lundin skrev
och spelade in låtar till förmån för insamlingen.
Frivilliga från de deltagande organisationerna
anordnade en kommunkamp, där alla Sveriges
290 kommuner deltog. För tionde året i rad tog
Sorsele kommun i Västerbotten hem segern med
hela 109,92 kronor insamlat per invånare, och
årets uppstickare blev Helsingborgs kommun som
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ökade med nära 400 procent från föregående år.

”

Dagen började i moll...

Nytt för året var att tv-sändningen gjordes om. I ett
startprogram den 28 september fick åtta programledare varsitt uppdrag för Världens Barn – Malin Olsson skulle resa världen runt och besöka
Världens Barnprojekt, Ylva Hällen och Knut
Knutsson skulle bestiga Mount Everest (eller i alla
fall Högdalstippen 150 gånger), Daniel Nannskog
skulle arrangera världens största second handmarknad, Rickard Olsson fick skapa en Världens
Barndans, Petra Mede skulle skapa en viral succé
på YouTube, Yvette Hermundstad skulle göra
appeller för Världens Barn och Yankho Kamwendo skulle bli Världens Barns superhjälte och
uppmärksamma alla Världens Barns superhjältar
runt om i landet. Knut Knutssons lättnad när han
insåg att det inte var det riktiga Mount Everest
som skulle bestigas ledde till det redan klassiska
citatet: “Denna dag började i moll men slutade i
dur”.
Allt detta och mycket mer kunde TV-tittarna följa
live under Världens Barnveckan i SVT. Trådarna knöts sedan ihop i den direktsända TV-galan
den 3 oktober. In i det sista var det ovisst – skulle
Daniel kunna samla in 100 000 kronor, skulle Ylva
och Knut klara av alla 150 turerna till toppen och
skulle Malin Olsson hinna hem från Moldavien?
Galan leddes av Petra Mede och Rickard Olsson,
och alla hjältarna fick redovisa sina uppdrag live.

”

Ring och vinn...

För första gången på många år fanns ingen live
orkester med i programmet och man kunde heller
inte vinna bilar som tidigare år. I stället hade SVT

N 2014
och Radiohjälpen satsat på att sätta innehållet
i fokus – vad hände med alla uppdrag och hur
kan vi alla vara med och påverka? När insatserna
summerades två dagar senare kunde vi se att alla
hade lyckats med att uppfylla sina uppdrag och
att svenska folket tillsammans samlat in totalt över
70 miljoner kronor till förmån för Världens Barn.
Även Sveriges Radio slog nya rekord. Genom
ett aktivt deltagande av alla 25 P4-stationerna
samlade lyssnarna in 7 811 394 kronor. P4 arrangerade allt mellan lopp och loppis och stödde alla
insamlare ute i landet med att nå ut med budskapet. Som vanligt var den stora motorn i Sveriges Radios arbete P4 Extra som samlade in 2,5
miljoner kronor genom sina lyssnare. 18 av de 25
lokala kanalerna samlade in över 100 000 kronor
var och tio kanaler slog sina egna tidigare rekord.
Sveriges Radio är också en viktig faktor för att engagera alla volontärer och insamlare ute i landet.
Genom radions lokala förankring och förmåga att
nå ut engageras frivilliga över hela Sverige
Världens Barninsamlingen är en unik kraftsamling
där närmare 45 000 frivilliga från hela Sverige
deltar, det engagemanget tillsammans med alla
program som Sveriges Television och Sveriges
Radio producerar om kampanjen ger en stor spridning och uppmärksamhet till barns situation runt
om i världen.
2015 går det nuvarande avtalet mellan Radio
hjälpen, programbolagen och de deltagande
organisationerna ut. Under förutsättning att SVT
och Sveriges Radio beslutar att sända galan även
i fortsättningen, planerar Radiohjälpen nu för ytterligare en treårsperiod.
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MUSIKHJÄLPEN
34 075 228
kr

S

å var det äntligen dags igen!
För sjunde året i rad körde
Musikhjälpen igång, och i år
drog alla musikhjälpare in på Stora
torget i Uppsala. Ett torg som bara
timmarna senare bytte namn från Stora torget till
Kärlekens torg! Och vad det fanns kärlek på det
torget; studenterna lussade, förskolebarnen tryckte sina näsor mot burens glasrutor och fnissade
nyfiket åt programledarna Kodjo Akolor, Linnea
Henriksson och Petter Alexis Askergren. Tjejerna
skrek när The Fooo Conspiracy kom på besök
och på lördagen gifte sig Karolina och Emil inne
i buren medan Sarah Dawn Finer sjöng så att
inget öga var torrt. Det blev en vecka med massor
av musik, glädje, allvar, kärlek, tårar och många,
många skratt.
En vecka om året sänder Sveriges Radio P3 och
SVT:s Internetkanaler dygnet runt för att lyfta fram
en undangömd humanitär katastrof. I år var temat
”Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv”. Var 15:e
sekund smittas någon med hiv världen över och
en stor del av dem är barn och tonåringar. Utan
medicin blir viruset livshotande. Årets mål var att
hjälpa de som är värst drabbade och att slå hål
på fördomar genom att höja kunskapen om hiv
och aids. Världen över lever 35 miljoner människor med viruset och över 70 procent av dem bor i
Afrika, i länderna söder om Sahara.
William Spetz, Musikhjälpens unga reporter, reste
den 3 december till Maputo i Moçambique för att
träffa läkare, biståndsarbetare och hiv-positiva för
att förmedla en bild av situationen i landet. Han
rapporterade direkt från sina möten, en av de
han mötte var Elena. Så här skrev han om mötet i
sociala medier:
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”

Ett slags sorg i blicken...

Elena. Hon är bara några år äldre än mig, samtidigt som hon har sett saker jag inte ens kan
föreställa mig. Hennes pappa är död, hennes
bästa vän har dött i AIDS och hon lever ett liv
med HIV. Men trots att hon hade en slags sorg
i blicken så var hon samtidigt så full av kärlek.
Hon tog sin väns hand hela tiden, hon log,
kramade mig tillbaka mer än någon annan jag
kramat innan. Att se henne ge en sådan värme
trots allt som tagits ifrån henne går knappt att
beskriva. Elena ska bli läkare, hon ska rädda
liv. Jag tvivlar inte en enda sekund på det.

Musikhjälpen är inte en kampanj som bara handlar om att samla in pengar, den handlar också
om engagemang och att vara delaktig. Runt
om i Sverige engagerade sig människor för att
sprida årets tema och samla in pengar, totalt
registrerades 235 000 engagemang. Fler än
någonsin deltog, det kunde handla om allt från
armhävningstävlingar till försäljning av kramar och
armband. Flera företag engagerade sig också,
skänkte pengar, ordnade auktioner och lade upp
olika utmaningar. Kocken Carl Bodin Svensk
samlade exempelvis in otroliga 709 900 kronor
tillsammans med ett femtiotal volontärer när de
drev Musikhjälpens mattält.
När Musikhjälpens tre programledare Kodjo,
Linnea och Petter, efter sex dygn instängda i
glasburen, släpptes ut till jubel på Kärlekens torg
hade 3,4 miljoner lyssnat på sändningarna i P3
och publiken hade startat SVT Play eller SVT Flow
2 miljoner gånger. När veckan summerades efter

2014
144 timmars direktsänd radio och TV hade Sverige
samlat ihop fantastiska 30,5 miljoner kronor, en
siffra som till årsskiftet hade nått 34,1 miljoner – ett
nytt insamlingsrekord för en av Sveriges snabbast
växande insamlingsaktioner.

”

F-n Uppsala, ni vann...

Från Musikhjälpen 2014 kommer vi att minnas när
Linnea berättade att ojämställdheten mellan män
och kvinnor världen över är en stor anledning till
att hiv fortsätter att spridas och utbrast ”Jag märker själv att jag håller på att bli så jävla arg”. Sedan
höll hon ett brandtal som fick tårar att falla över
hela Sverige. Något annat vi minns är när Petter
insåg att han inte skulle lyckas med sitt uppdrag
att skriva ett brandtal, till viss del på latin. Till slut
öppnade han sitt hjärta och gensvaret han fick från
både publiken och buren var ingenting annat än
ren och skär kärlek. Till och med veteranen Kodjo
grät en skvätt och gav följande hyllning, som vi
alla instämmer i:
F-n Uppsala, ni vann… När jag säger hoppa så
hoppar ni. När jag säger dansa så dansar ni.
När jag säger köp någonting eller skänk någonting så gör ni det. Från botten av mitt hjärta,
tack för det ni gör. Tack för att ni visar Sverige
varför det här heter Kärlekens torg.
Musikhjälpen har blivit hela Sveriges insamling.
Alla kan engagera sig – unga som gamla. När
kamerorna stängs av, buren monteras ned och allt
återgår till det vanliga i Uppsala är det känslan av
det engagemanget som finns kvar. Som får folk att
dansa hela natten framför en glasbur. Den känslan.
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RADIOHJÄLPSFO

och melodifest
8 107 295
kr

S

edan 1999 har tittarna möj
lighet att skänka ett bidrag
via SMS eller telefon till
Radiohjälpsfonden när de röstar på
sin favoritlåt under Melodifestivalen.
Över åren har dessa röstningar gett Radiohjälpen
mer än 150 miljoner kronor (under 2014 5,6 miljon
er) och är därmed den viktigaste insamlingskällan
till Radiohjälpsfonden. Pengarna som samlas in till
fonden används både för internationell verksam
het och verksamhet i Sverige.
Verksamheten i Sverige fokuserar på att ge barn
och vuxna med funktionsnedsättning en menings
full fritid. En av de föreningar som fick bidrag från
fonden var Afasiföreningen i Halland. Afasi är
en dold funktionsnedsättning och personer med
afasi har svårigheter att förstå språk, kunna tala,
läsa och/eller skriva. Symptomen ser mycket olika
ut från patient till patient men gemensamt är att
språkfunktioner är drabbade. Däremot är intellek
tet ofta helt intakt trots att man inte kan uttrycka
sina tankar i tal och skrift. Afasiföreningen i Hal
land tog med sina medlemmar på en tredagars
resa för funktionsnedsatta. Resan gick till Varberg,
Halmstad och Kristianstad med besök bland annat
i Trädhuset, som ligger åtta meter ovan mark,
och till Naturum där de bland annat såg på olika
filmer. För att kunna genomföra resan behövde
de hjälp med kostnader för medföljande med
hjälpare, utan vilka resan inte hade kunnat göras.
Bidrag till dem fick de från Radiohjälpsfonden.
En annan förening som kunnat genomföra aktiv
iteter med hjälp av bidrag från fonden var Förbundet Blödarsjuka i Sverige som fick bidrag
till rehabiliteringsdagar för äldre blödarsjuka. 22
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medlemmar och deras tolv medhjälpare deltog
under Må bra-dagarna i Uddevalla i september
2014. Förbundet fick även bidrag till sommarläger
för blödarsjuka barn i åldern 7-15 år då de bland
annat besökte Gröna Lund i Stockholm.

”

Ger oss inspiration...

Enligt våra stadgar ska vi göra studiebesök
som har med vår verksamhet att göra. Studie
besöken ger oss inspiration och utvecklar vår
verksamhet. I år kommer vi att åka delar av
inlandsbanan. Vi kommer att göra studiebesök
på Frejas Bakeri i Östersund och på en tunn
brödsstuga i Mattmar...

skrev Klippan Bak & Fram, ett bageri som drivs
som ett kooperativ, i sin ansökan till Radiohjälpen.
Ansökan resulterade i beviljade medel från Radio
hjälpsfonden för sju personer med neurologiska
nedsättningar som under sex dagar, tillsammans
med en medhjälpare fick möjlighet att göra studie
besök på bagerier i Östersund och Mattmar.
Även internationella projekt kan ansöka om medel
från Radiohjälpsfonden. Ett av de internationella
projekt som fått stöd och som lämnade in sin slut
rapport under 2014 genomfördes av Islamic Relief
Sweden. Det handlar om ett projekt inriktat på
räddningsinsatser i samband med översvämningar
i östra Tchad. I spåren av översvämningarna hade
malariasmitta och andra vattenburna sjukdomar
börjat sprida sig, insatsen riktade därför in sig på
att främst förse de mest utsatta i området med
primär hälsovård, myggnät och sanitetsutrustning.
Resultatet blev ett mindre utbrott av malaria än
man befarat och insatserna hjälpte till att hindra

ONDEN

tivalen
utbrott av vattenburna sjukdomar, speciellt bland
barn.
Under året har bland annat ett projekt som drivs
av Svenska kyrkan beviljats. Projektet fokuserar
på hjälp till Gaza och Västbanken där barn och
kvinnor sätts i centrum, insatserna handlar främst
om psykosocialt stöd och primär hälsovård.

”

Att läsa förändrade livet...

Ett annat aktuellt projekt drivs av ALEF (Adult
Learning and Empowerment Fund) som har ett
alfabetiseringsprojekt i DR Kongo. Målgruppen är
främst kvinnor som gått lite eller inte alls i skolan
och som ska få grundläggande kunskaper i bland
annat matematik och hälsa. Att inte kunna läsa,
skriva eller använda de fyra räknesätten skapar
en barriär som gör det nästan omöjligt för männi
skor att ta sig ur fattigdom. Målet är att ge kvinnor
na redskap och kraft att börja förändra sina liv. Ett
tredje exempel på en organisation som fått medel
från fonden är Lepramissionen, som har beviljats
medel för att fortsätta ett projekt i Burma som
vänder sig till personer med funktionsnedsättning.
Projektet riktar sig inte endast mot leprasjuka utan
vill öka rättigheterna för alla med en funktions
nedsättning i Burma.
2014 beviljades 306 nationella aktiviteter och
sex internationella projekt med medel från Ra
diohjälpsfonden. Fonden samlade under året in
totalt 8 107 295 kronor, varav cirka 5,6 miljoner
kom från folkets röster i Melodifestivalen. De övri
ga bidragen kom från testamenten och spontana
omärkta gåvor.
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KATASTROFINSA
5 211 621
kr

KATASTROFER
UNDER 2014

Under sommaren 2014 drabbade en
rad katastrofer världen och flera av dem ledde till att Radiohjälpen startade insamlingar. 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
humanitär kris att det motiverar en separat insamling. Detta kriterium är det ganska många kriser
som uppfyller, framför allt idag, när vi har stora
humanitära kriser i t ex Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Gaza, Syrien, Irak och många fler.
Sedan ska Radiohjälpen ha partnerorganisationer 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 Radiohjälpens partnerorganisationer. Så gjordes t ex för Syrien och Irak. Det beror
inte på att Radiohjälpen anser att de kriserna är
mindre allvarliga, utan på att vi har gjort bedömningen att Radiohjälpen inte kan tillföra något
mervärde i dessa situationer.
Under sommaren 2014 startade Radiohjälpen två
riktade katastrofinsamlingar (Balkan och Gaza)
och under hösten påbörjades en insamling till
förmån för de som drabbats av ebolautbrottet i
Västafrika.
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ÖVERSVÄMNINGAR
PÅ BALKAN
Med start den 13 maj drabbades Serbien och Bosnien-Hercegovina) av de svåraste översvämningarna i respektive lands historia. Kroatien lyckades
klara av vattenmassorna i floden Sava fram till
den 17 maj, när floden bröt igenom fördämningarna. Totalt omkom 74 personer och 137 000 tvingades evakueras från sina hem. I Bosnien drabbades
800 km² minerat område varvid minorna flyttade
på sig, så att existerande minkartor inte längre är
tillförlitliga.
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. Under två månader samlades totalt 1 412 896 kronor in, som av
styrelsen fördelades på fyra projekt med Röda
korset, Rädda Barnen och Islamic Relief. Medlen
användes både för direkt stöd efter översvämningarna och för återupbyggnad av hus för att möjliggöra ett återvändande.

HUMANITÄR KRIS I GAZA
Den 7 juli förklarades en humanitär katastrof i
Gaza till följd av de eskalerande striderna. 2 205
palestinier, de allra flesta civila, omkom liksom 71
israeler och över 500 000 människor tvingades
lämna sina hem. Den 30 juli beslutade Radio
hjälpens styrelse att avbryta Balkaninsamlingen
och i stället påbörja en akutinsamling till förmån
för de drabbade i Gaza. Under sensommaren
samlades 1 755 700 kronor in för Gaza som fördelades till projekt som genomfördes av Diakonia,

AMLINGAR
Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Islamic
Relief. Medlen användes till omedelbara insatser – både i form av s k NFIs (non-food items,
såsom tält, filtar och kokkärl) samt psykosocialt
stöd för främst drabbade barn.

EBOLAUTBROTT I
VÄSTAFRIKA
Under hösten drabbades Västafrika (främst
Guinea, Liberia och Sierra Leone) av det
svåraste utbrottet av ebola någonsin. Radio
hjälpen beslutade den 21 oktober att genomföra
en insamling till förmån för de drabbade med
fokus på effekterna som ebola har på de berörda samhällena. 961 319 kronor samlades in och
Radiohjälpen beviljade i januari 2015 två projekt
– ett med Svenska kyrkan i Liberia och ett med
Plan Sverige i Sierra Leone.

ÖVRIGA KATASTROFER
Radiohjälpen får ofta gåvor som är öronmärkta
för ändamål som vi inte har någon riktad insamling för. Under 2014 inkom på detta sätt 121 345
kronor för Syrien och 118 048 till den allmänna
katastroffonden. Dessutom inkom ytterligare
733 254 kronor till Filippinerna, som då totalt
kom upp i 24 431 165 kronor.
Radiohjälpen ser alltid till att alla medel kommer till det område de är avsedda för. Skulle vi
inte ha någon projektverksamhet i de berörda
områdena vidareförmedlar vi pengarna till en
organisation som arbetar där.
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FRÅN PROJEKTE
HAITI
Temat för Musikhjälpen 2013 var Alla tjejer har
rätt att överleva sin graviditet. Ett av de projekt
som fick pengar var Läkare utan Gränsers projekt
i Haitis huvudstad, Port-au-Prince. Med pengar
från bland annat Musikhjälpen driver de en mödravårdsklinik för de svåraste graviditeterna, där
kvinnor kan få vård både före och under förlossningen. Dessutom erbjuder sjukhuset gratis neonatalvård för de nyfödda och deras mödrar – en
vård som annars är förbehållen de rika i Haiti.
På bilden bredvid håller Célestine sin nyfödde
son Benjamin. I slutet av graviditeten drabbades
Célestine av komplikationer och hon fick snabbt ta
sig till sjukhuset. Efter en akutförlossning, där Benjamin föddes alldeles för tidigt, fick hon möjlighet
att stanna kvar på sjukhuset med sin son tills han

var stark nog att
klara sig.
Haiti är västra
halvklotets fattigaste land och
har de senaste
åren desssutom drabbats av
en omfattande
jordbävning och
ett kolerautbrott.
Mödradödligheten är hög och
inte många kvinnor kan få hjälp
vid komplicerade
förlossningar. Under 2014 gjorde SVT en kvittofilm om detta projekt
med Joachim Vogel som reporter.

tar också med barnens familjer och efter
projektets genomförande uppvisade 100%
av de deltagande föräldrarna en förbättrad förståelse av vad sexuellt utnyttjande
innebär.

LIBANON
I flyktinglägret Sabra i Libanon har Diakonia fått
medel från Världens Barn för att arbeta mot
trafficking av barn. Diakonia arbetar med framför
allt palestinska och syriska flyktingbarn för att ge
dem grundläggande kunskaper i t ex engelska
och datakunskap men också för att informera dem
om farorna med sexuellt utnyttjande. Man arbe-
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Barn som tvingas ut ur sina invanda och
trygga miljöer löper extra stor risk att utsättas för olika typer av övergrepp, inklusive
risken att säljas som arbetskraft eller för
sexuella tjänster. Det är viktigt att både
stärka barnen själva och förse dem med
verktyg för att hantera sin egen utsatthet samt att
förändra samhället och dess attityder.
På bilden bredvid arbetar en grupp barn med social träning, för att lära sig interagera med andra
barn och öka hänsynen till varandra. Projektet
besöktes av SVT:s Malin Olsson inför Världens
Barn-galan i oktober och en film gjordes om projektet.

EN
SKIDÅKNING
Varje vinter sedan år 1999 arrangerar Friluftsfrämjandet Mälardalen utförsåkning i Flottsbrooch Hammarbybacken som båda ligger i Stockholmsområdet. Januari – mars 2014 deltog 40
barn från sju år och uppåt i Handikappskidskolans
verksamhet, ledda av 20 instruktörer. Alla kan delta med anpassade hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning enligt mottot Skidåkning för alla.
Större delen av undervisningen sker i Flottsbro
där specialutrustning för uthyrning finns. De elever
som åker stående på vanliga skidor kan även
välja att åka i Hammarbybacken om det finns en
instruktör på plats. Skidlärarna har oftast hand
om en person i taget vilket ger möjlighet för varje
elev att utvecklas i sin egen takt. En skidskolekurs
innehåller 4-5 tillfällen med utförsåkning. Den som
är nyfiken på hur det är att åka utför kan besöka
prova-på-dagen ”Vinterkul” i januari i Flottsbro.
Även vuxna personer med en funktionsnedsättning kan delta.

EBOLA
Liberia har ännu inte återhämtat sig efter inbördeskriget som tog slut 2005. Landet saknar fortfarande mycket infrastruktur och 85% av befolkningen saknar arbete. Även om tillväxten under 2013
uppgick till 8,1% så är detta från ytterst låga siffror.

Handikappskidskolan beviljades 20 000 kr från
Kronprinsessan Victorias fond till fortbildning av
nio skidinstruktörer. I och med detta har föreningen nästan kunnat fördubbla verksamheten. Utbildningen sker inom: stående åkning, SitSki, SkiCart
och BiSki. Instruktörerna arbetar ideellt och förbinder sig att stanna minst två säsonger efter betald
utbildning.
I februari besökte kronprinsessan Victoria skidskolan i samband med att Radiohjälpens informationsfilm spelades in. I filmen berättar skidskoleeleverna om känslan av frihet att kunna åka utför
och hur roligt det är.

För ett land som redan spenderar nästan 20% av
sin budget på hälsofrågor (högst andel i världen
– motsvarande siffra för Sverige är 9,4%) utgjorde
ebolautbrottet en otrolig belastning på samhällets alla delar. Totalt insjuknade nästan 10 000
liberianer i ebola, varav 4 400 avled. Situationen
var, som alltid, svårast för barnen – även om de
klarade sig undan smittan så innebär varje avliden
förälder ett föräldralöst barn.
Radiohjälpen beslöt sig för att satsa på projekt
som syftade till att stärka samhällets strukturer i
skuggan av ebola och som riktade in sig på att ge
barn ett drägligt liv. I Liberia kunde Svenska kyrkan beviljas 425 000 kronor för sitt arbete med
att stödja eboladrabbade familjer. Beredningen
skedde under 2014 även om medlen inte kunde
betalas ut förrän 2015.
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SÅ ANVÄNDS PE
INTERNATIONELLA INSATSER
För att en organisation ska kunna söka stöd från
Radiohjälpen för sina internationella insatser
måste organisationen först ansöka om s k status
som partnerorganisation. Då tittar Radiohjälpen
på organisationens uppbyggnad och om organ
isationen har system för finansiell kontroll och
uppföljning. Radiohjälpen kräver också, att organ
isationen ska ha närvaro på plats – antingen själv
eller genom ett etablerat partnerskap med lokala
organisationer eller internationella nätverk.
Vid humanitära insatser i samband med natur
katastrofer eller krig och konflikt ställer Radio
hjälpen högre krav. En organisation som söker
medel för humanitära insatser måste visa hur man
förhåller sig till de humanitära principerna och
hur man arbetar med samordning i katastrofom
rådet. Man måste också ha tidigare erfarenhet av
humanitärt arbete i det berörda området och ha
närvaro på platsen.
Under 2014 gick strax över 30% av Radiohjälpens
internationella medel till insatser med någon form
av humanitär anknytning. Det var allt från insat
ser efter översvämningarna på Balkan eller efter
Gazakonflikten till insatser för att förbättra livsme
delssäkerhet i utsatta områden. De övriga 70% av
medlen går till utvecklingsinsatser, som syftar till
att hjälpa den berörda befolkningen att ta sig själv
ur fattigdom.
Radiohjälpens olika insamlingar har olika inrikt
ning. Världens Barn har det gemensamma temat
hälsa, utbildning och en bättre framtid, medan
Musikhjälpen ändrar tema varje år. När årets tema
bestäms i samråd mellan Radiohjälpen och Sver
iges Radio finns det vissa principer som är vägle
dande – det ska vara en “bortglömd” kris, som
kanske inte uppmärksammas varje dag i Sverige,
det ska vara rättighetsbaserat (alltså utgå från
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
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samt Barnkonventionen) och det ska utgå från
de s k Millenniemålen, som FN har satt upp. 2015
är sista året som Millenniemålen gäller och med
största sannolikhet kommer Radiohjälpen och
Sveriges Radio att därefter på samma sätt använ
da sig av de nya hållbarhetsmål som nu tas fram.
Radiohjälpen deltar även i den svenska samråds
processen inför framtagandet av de målen.
Det som Radiohjälpen dock är mest känd för, är de
akuta insamlingarna efter större katastrofer som
genomförs. Då sänds appeller i SVT och Sveriges
Radio med information om den aktuella katastro
fen och Radiohjälpen ställer SMS- och telefonnum
mer till förfogande för insamlingen. Resultatet av
dessa insamlingar varierar kraftigt – från 200 000
kronor för Sahel 2012 till över 300 miljoner efter
tsunamin i Sydostasien 2004.
Det är Radiohjälpens styrelse som beslutar om
alla insatser. Ansökningar tas emot fem gånger
om året, bereds av Radiohjälpens kansli och skick
as sedan till det internationella arbetsutskottet för
genomgång och kontroll. Arbetsutskottet lämnar
sedan ett förslag på beslut till styrelsen, som kan
välja om de vill ta beslutet i sin helhet eller bryta
ut enskilda projekt. Även organisationer som har
s k garanterade medel från Världens Barninsam
lingen måste söka medel för varje enskilt projekt.
Att medlen är garanterade innebär inte med au
tomatik att alla ansökningar kommer att beviljas.
Under hösten 2012 genomförde Radiohjälpen
insamlingen För vår planet. I samarbete med SVT
och TV-programmet Fridlyst samlades pengar in
till förmån för projekt som skulle göra det möjligt
för människor att leva i harmoni med naturen. Inför
den insamlingen påbörjades också ett samarbete
med WWF, Världsnaturfonden. Insamlingen var
inte speciellt framgångsrik men de medel som
samlades in 2012 utgjorde grundplåten för den

ENGARNA
insamling som genomfördes tillsammans med Berwaldhallen under Östersjöveckan 2014. När man
köpte biljetter till någon av de konserter som ingick i Östersjöfestivalen gick det också att skänka
ett bidrag till Radiohjälpens arbete för Östersjön
och det fanns också möjlighet att skänka pengar
via en speciell SMS-kod.
Samarbetet med Östersjöfestivalen kommer att
fortsätta under 2015 och målet är, att samla in tillräckligt mycket pengar för att kunna finansiera ett
projekt till förmån för hur människor kring Öster
sjön ska kunna leva i harmoni med den.
Radiohjälpen har de senaste åren noterat, att fler
och fler organisationer vänder sig till Radiohjälpen
för finansiering och att flera partners också uppvis-

ar ett ökat beroende av Radiohjälpens finansiering. Radiohjälpen kan aldrig ta ett övergripande
ansvar för en organisations fortlevnad och de
organisationer som söker medel måste visa hur de
undviker att bli beroende av Radiohjälpens medel
för sin långsiktighet. För att minska risken för detta
införde Radiohjälpens styrelse under 2013 gränser
för hur stor del av en organisations totala finansiering som Radiohjälpen kan stå för. Dessa regler
kommer att skärpas ytterligare under 2015 och anledningen är, att Radiohjälpen inte har resurser att
stödja alla organisationer som söker samarbete.
Givet de ökade kraven på Radiohjälpens egen
rapportering och uppföljning måste vi också ställa
hårdare krav på de genonförande organsationernas system och kapacitet.

FÖRDELNING PÅ ORGANISATIONER
INTERNATIONELLA PROJEKT
Hungerprojektet
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VAR ANVÄNDS PENGARNA?

Europa
2%
Latinamerika
10%

MENA
7%

Radiohjälpens styrelse beslutade år 2007 om en
övergripande geografisk prioritering, där huvuddelen av Radiohjälpens medel skall gå till Afrika söder
om Sahara. Under 2014 gick c:a 50% av medlen till
den regionen medan över 30% gick till Asien. Denhöga siffran för Asien berodde på det stora stödet
till Filippinerna efter tyfonen Haiyan 2013, som till
stor del betalades ut under 2014.
Afrika
50%

Asien
31%
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Enligt styrelsens beslut ska projekt i Europa
inte prioriteras och projekt inom EU kan komma
i fråga enbart i undantagsfall. Under 2014 har
projekt i Moldavien och Albanien, Europas två
fattigaste länder, fått stöd från de reguljära insamlingarna. Dessutom fick en rad projekt i Serbien
samt Bosnien-Hercegovina medel från den katastrofinsamling som genomfördes i början av sommaren
efter de stora översvämningarna på Balkan. Detta
höjde även siffran för Europa jämfört med tidigare
år.

NATIONELLA INSATSER
Ideella föreningar som arrangerar fritidsaktiv
iteter för barn och unga som har en funktions
nedsättning eller kronisk sjukdom kan ansöka om
bidrag ur fonden. Bidrag söks till medhjälparnas
omkostnader som resa, logi etc. förutsatt att sam
hället inte står för dessa kostnader. Medhjälpare
är de personer som behövs vid aktiviteten för att
barnen ska kunna delta, t ex teckentolkar, led
sagare eller stödpersoner. Ansökningarna gäller
en mängd olika aktiviteter som t ex läger, träffar,
resor eller idrott.

< 500 000 kronor
500 000 – 999 999 kronor
1 000 000 – 1 999 999 kronor
2 000 000 – 4 999 999 kronor
5 000 000 – 9 999 999 kronor
>10 000 000 kronor

Precis som 2013 var Filippinerna det land som fick
mest stöd från Radiohjälpen med 11,5 miljoner kronor. Därefter följer Etiopien, oPt (Västbanken/Gaza)
och Senegal med mellan sex och sju miljoner i stöd.
Det minsta samarbetslandet var Moldavien med
60 000 kronor i stöd. Ett projekt med Clowner utan
Gränser i Grekland och Italien fick stöd – det handlar om projekt till förmån för syriska flyktingar som
befinner sig i dessa båda länder.
Andra länder med stort stöd från Radiohjälpen var
Sri Lanka, Thailand, Burma och Afghanistan med
mellan fyra och fem miljoner kronor per land.
Den organisation som fick mest stöd från Radio
hjälpen under 2014 var Röda Korset med 20,5
miljoner. Därefter följer Svenska kyrkan med 10,2
miljoner och Rädda Barnen med 8,5 miljoner. Den
organisation som fick minst stöd för sin internationella verksamhet var Mutomoprojektet, med 101 000
kronor.

Radiohjälpens styrelse fattar beslut om de na
tionella aktiviteterna två gånger om året. Innan
beslut tas har ansökningarna granskats av det
nationella arbetsutskottet (se sid 34). Bidrag
kanaliseras framförallt genom den ideella funk
tionsnedsättningsrörelsen. Ansökningar kan inte
tas emot från enskilda personer/familjer, eller
verksamhet driven av kommun eller landsting.
Bidraget får endast användas enligt överenskom
melse och redovisas på Radiohjälpens blanketter.
Medel från Radiohjälpsfonden kan användas som
stöd till vuxna personer med funktionsnedsättning
och/eller kronisk sjukdom enligt samma kriterier
som för Kronprinsessan Victorias fond.
De kortare program som spelas in under året från
besök hos olika föreningar ingår i Radiohjälpens
informationsuppdrag. Programmen som visas i
SVT ska både spegla vikten av bidragen och visa
för gåvogivarna hur pengarna har använts, sam
tidigt som en grupp som ibland har svårt att både
synas och höras får berätta om sig själva.
Sedan 2009 samarbetar Radiohjälpen med åtta
av de större riksförbunden inom funktionshinder
rörelsen: Astma- och Allergiförbundet, FUB För
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Neuroförbundet, Personskadeförbundet RTP, Reu
matikerförbundet, RSMH Riksförbundet för Social
och Mental Hälsa, Svenska Diabetesförbundet
och Svenska Ridsportförbundet. Samarbetet
syftar till att effektivisera ansökningsprocessen
då riksförbunden själva bereder och kontrol
lerar ansökningar från sina medlemsföreningar,
föreningar som de själva har god kunskap om.
2014 hanterade riksförbunden ansökningar från
320 föreningar för både barn- och vuxenaktivi
teter som t ex. läger, träffar, föreläsningar och ko
rtare resor inom landet. Riksförbunden får använ
da 7% av de beviljade medlen till administration
och revision.
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STYRELSEN
LEDAMÖTER
E

va Hamilton, ordförande, är sedan 2006 verkställande direktör på SVT. Eva är
journalist, utbildad vid Uppsala universitet och Journalisthögskolan, och har tidigare verkat som bl a nyhetsreporter på SVT samt utrikeskorrespondent i Bryssel. Hon
har dessutom varit dagstidningsjournalist på bl a Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet,
Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Eva sitter dessutom i styrelsen för SVT, Sveriges Radio Förvaltnings AB samt Radiotjänst i Kiruna AB.
Den 30 november 2014 avgick Eva Hamilton som SVT:s VD och därmed också som
Radiohjälpens ordförande. Hon ersattes under resten av året av Thomas Nilsson, tf VD
på SVT.

J

an Petersson, vice ordförande, är direktör på Sveriges Radio och chef för enheten
Analys och Kommunikation. Jan är journalist som arbetat med lokal- och riksproduktion, framförallt nyheter och samhällsprogram. Han startade och ansvarade under
1990 talet för Sveriges Radios internationella utvecklingssamarbete och har drivit Sidafinansierade medieprojekt i Asien och Afrika. Han har också varit chef på de nordiska
public servicebolagens representationskontor i Bryssel. Under fem år var han strategichef på SVT .

P

er Bergkrantz är kommunikationschef på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit
VD på NPP Reklambyrå och dessförinnan var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han byggde upp den strategiska plattformen. Under sina
år på Systembolaget startade han även IQ Initiativ AB som ett led i Systembolagets
ökande ansvarstagande i samhället. Under sin karriär har han belönats med mer än
25 utmärkelser inom kommunikation, varav 2 Guldägg.

B

o Forsberg är generalsekreterare på Diakonia sedan 1994 och har arbetat med
biståndsfrågor sedan 1970-talet. Bo är i grunden teolog men har arbetat med bistånd sedan 1970 talet bland annat under sex år i Kongo. Bo har haft uppdrag i många
styrelser som t ex Sidas styrelse, ordförande i Fonden för Mänskliga Rättigheter och
för närvarande i Anna Lindh-Akademin.

A

nna Stål Isaksson är programredaktör vid SVT Programetik som ger publicistisk
rådgivning till SVT:s samtliga redaktioner och projekt, bland annat kring frågor om
de riktlinjer som finns för public service, t ex i sändningstillståndet. Anna, som är utbildad vid Journalisthögskolan, Duke University och KTH, har en lång journalistisk erfarenhet som reporter, redaktör, utrikeskorrespondent, planeringschef och programledare
bland annat från Rapport, Aktuellt och Studio 1 i P1.
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U

lrika Årehed Kågström är sedan 2010 generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Ulrika, som är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet, kom till Röda Korset
från Riksteatern där hon under många år hade olika ledande befattningar, bland annat
som marknadschef, chef för ekonomisk samordning och utveckling och som vice vd.

A

gnetha Vikenger är sedan 2000 förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Agnetha är utbildad vårdlärare.Agnetha
är också ordförande i Lika Unika, en samarbetsorganisation med sex olika medlemsförbund. Federationen bildades 2009 och verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

SUPPLEANTER

P

ia Kalischer är beställare och musik & evenemangs-ansvarig på Sveriges Radio.
Pia har jobbat med radio och musik sedan 90-talet och var musikchef på P3 i 10 år.
Sedan 2006 ingår hon i Utbudsavdelningen tillsammans med Sveriges Radios övriga beställare. Där driver hon strategiska frågor rörande Sveriges Radios musikutbud
och evenemangsutveckling m m. Pia står bl.a. för originalidéerna bakom P3 Guld och
Svensktoppen nästa! och har utvecklat insamlingseformatet Serious Request till den
svenska versionen Musikhjälpen.

T

homas Nilsson är kanal- och tablåchef på Sveriges Television AB. Thomas arbetade efter utbildning på Dramatiska Institutet som projektledare med främst drama
och långfilm. Under 25 år har han ansvarat för kanalplanering, först på TV4 i 10 år och
därefter på SVT.
Under perioden 1 december 2014 – 14 januari 2015 var Thomas även tillförordnad VD
på SVT och därmed också tillförordnad ordförande för Radiohjälpen. Hans plats som
suppleant i styrelsen ersattes inte under den tiden.

E

lisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen. Innan hon
började på Rädda Barnen arbetade hon som ambassadör och chef för globalt ansvar på Utrikesdepartementet samt som ställföreträdande generaldirektör för Kommerskollegium. Elisabeth har också tjänstgjort vid de svenska ambassaderna i Zambia,
Brasilien och Vietnam. Under sent 1980-tal arbetade hon på Sida med det humanitära
stödet inne i Sydafrika under apartheid samt det bilaterala stödet till ANC i exil.
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E

va Lövgren är chef för Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon
har mer än 25 års erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete, inom ett brett
områden från forskning till humanitära insatser, varav 7 år i Zimbabwe och Zambia.
Tidigare erfarenheter inkluderar fler enhetschefsposter, utvärdering, analys och programhandläggning. Eva har erfarenhet från statliga myndigheter och civilsamhället.

D

ario Marlovic´ är chef för biståndsavdelningen på Islamic Relief. Dario har tidigare
haft nationella och internationella uppdrag i olika biståndsorganisationer och
varit avdelningschef för Europaavdelningen på Caritas Sverige vilket har inkluderat
uppdrag inom Caritas Internationalis och Caritas Europa. Han har arbetat med humanitärt och utvecklingsbistånd samt mänskliga rättigheter och organisationsutveckling.
Dario har i dag uppdrag för Islamic Relief Worldwide, och har tidigare haft styrelseuppdrag/uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för Lika Rättigheter. Dario tillträdde som
styrelseledamot i september.

L

ise Lidbäck är sedan 2013 förbundsordförande i Neuroförbundet – Sveriges första
intresseorganisation specialiserad på neurologi. Hon är också ordförande i SMDF
– Stiftelsen för MuskelDystrofiForskning. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning
och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. Lise, som har
en utbildning inom ekonomi och marknadsföring, tillträdde som styrelseledamot i
november.

AVGICK UNDER ÅRET
C

hrister Åkesson, utbildare
vid Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati, har suttit i
Radiohjälpens styrelse sedan
2002. Christer ersattes efter
sommaren av Dario Marlovic.
´

Radiohjälpens styrelse består enligt stadgarna
av 13 personer, varav sju ska hämtas från de olika
programbolagen och sex från organisationsvärlden.
Ordförande är enligt stadgarna VD för Sveriges
Television. Sveriges Radio och Utbildningsradion
har också ordinarie platser i styrelsen. Ända sedan
1966, då Radiohjälpen blev en självständig stiftelse,
har programbolagen upplåtit en plats åt en suppleant från Sida, som fungerar som en neutral rådgivare i styrelsen. De sex styrelseledamöterna från det
civila samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och utses av styrelsen för Sveriges Television AB.
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L

otta Sondell, federationssekreterare på Lika Unika,
har suttit i Radiohjälpens
styrelse sedan 2011. Lotta
ersattes under hösten av Lise
Lidbäck.

Styrelsen har under 2014 haft fem ordinarie möten,
varav ett möte hade formen av ett längre planeringsseminarium. Alla möten är protokollförda.
Mötena ägde rum den 28 januari (planeringsseminarium), 18 mars, 13 maj, 11 september samt 11 november. Styrelsemötena har en fast dagordning, där
först stiftelsens ekonomi gås igenom innan styrelsen fattar beslut om vilka projekt som ska få stöd.
Rapportering sker också från Radiohjälpens olika
kampanjer.

KANSLIET
P

er Byman är sedan 2012 generalsekreterare för Radiohjälpen. Han
kom närmast från Sida, där han i sju
års tid var chef för Sidas humanitära
arbete. Innan det arbetade Per i 15 år
med humanitära frågor och kommunikation, till stor del på Balkan och i
östra Europa. Per har studerat öststatskunskap vid
Uppsala universitet samt Humboldtuniversitetet i
Berlin och har en fil. mag. i tysk linguistik från Stockholms universitet. Per har dessutom två sidouppdrag
– ett som ledamot i styrelsen för norska Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Council) och ett som
ledamot i en rådgivande styrelse för Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

L

innéa Westring arbetar sedan
2012 som Radiohjälpens ekonom.
Arbetsuppgifterna består dels av ekonomiarbete såsom att upprätta period- och årsbokslut, årsredovisning,
budget och ekonomiska rapporter,
dels av att arbeta med verksamhetsutveckling och uppföljning. Vidare arbetar Linnéa
även med de internationella projekten där hon har
löpande kontakt med de genomförande organisationerna samt följer upp deras rapportering. Linnéa är
civilekonom och har studerat vid Lunds Universitet.
Hon kommer närmast från Skatteverket där hon arbetade med revision av små och medelstora företag
samt internationell beskattning.

P

erina Stjernlöf tillträdde som
insamlings- och kommunikationsansvarig den 1 augusti 2014. Perina
kommer närmast från Kungliga Vetenskapsakademien, där hon arbetat
som pressansvarig. Innan hon tog en
magisterexamen i strategisk kommunikation har hon arbetat för Rättvisemärkt och Röda
Korset med bland annat insamlingsfrågor. Bl a har
hon varit aktiv inom Världens Barn-kampanjen och
känner väl till de svenska organisationernas arbete
med insamling. Utöver arbetet med Radiohjälpens
olika insamlingar kommer Perina att utveckla Radiohjälpens kommunikativa arbete.

A

nne Suni kom till Radiohjälpen
2001. Som nationell handläggare för Kronprinsessan Victorias fond
och Radiohjälpsfonden bereder hon
ansökningar för funktionsnedsatta
i Sverige samt kontrollerar redovisningar och har löpande kontakt med
föreningarna. Anne ansvarar även för hemsidan.
Närmast kommer hon från en egen butiksverksamhet men har en varierad bakgrund som bland annat
trafikassistent på Arlanda/SAS och ekonomi/lön på
Bostadsförmedlingen.

A

nnika Francke är Radiohjälpens
produktionssamordnare och
har varit anställd på Radiohjälpen
sedan 2009. Hon kommer närmast
från SVT där hon arbetade med
produktions- och tablåplanering. Som
produktionssamordnare ansvarar
Annika för hantering, administration och samordning
av Radiohjälpens inspelade material, vilket utöver
administration i SVT:s system också innefattar bland
annat kontakter med såväl avdelningar inom programbolagen som frilansare. Hon speakar också en
del av Radiohjälpens filmer. Annika har studerat vid
Stockholms universitet och Poppius journalistskola
och har tidigare arbetat bland annat som inläsare
och lärare.

S

usanne Ewaldh är Radiohjälpens
administratör. Susanne kom till
Radiohjälpen 2013, närmast från
SRF, Sveriges Radios Förvaltningsbolag, där hon arbetat sedan 2006,
bl a med lönehantering och generell administration. Hon har en lång
erfarenhet av kundservice, debitering, fakturering
och administration ifrån trettio år på Televerket/Telia.
Susannes huvudsakliga arbetsuppgifter är bokföring
av dagliga insättningarna till konto 90 1950-6. Hon
ansvarar för hanteringen kring testamenten, har
hand om lönehantering samt administrerar tack- och
gåvokort och polistillstånd för insamling. Susanne
skriver avtalen med sökande organisationer.
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FILMER
KRONPRINSESSAN
VICTORIAS FOND
Kronprinsessan Victorias fond (Maja Reichard)
Markus Granseth och Stephan Yüceyatak produ
cerade (Idéstorm), Stephan även reporter/speaker.
3:30 lång
Producerades för sändning i samband med
Paralympics i mars, men då Maja Reichard nominerades till Jerringpriset i januari sändes den redan
då. Även en 30 sek appell med Maja Reichard producerades, den sändes 37 gånger i SVT1, SVT2 och
Kunskapskanalen under tiden 7-16 mars (Paralympics).
Sändningstider och tittarsiffror:
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT2
SVT1

14/1
14/1
16/1
28/2
11/3
12/3
12/3
14/3
14/3
24/5

11:35
00:00
12:55
13:00
15:30
10:45
15:30
16:15
20:00
18:55

60 000
60 000
175 000
100 000
20 000
60 000
30 000
295 000
110 000
355 000

Kronprinsessan Victorias fond (Flottsbro)
Fredrik Stattin reporter/producent
4:30 lång
Kronprinsessan Victoria besöker Friluftsfrämjandets
verksamhet för barn med funktionsnedsättning i
Flottsbrobacken. Sändes först som inslag i
Grattis kronprinsessan! från Öland den 14/7
kl.21:00 (1 185 000 tittare). Ett av de medverkande
barnen medverkade också i sändningen från Öland.
SVT1
SVT1

15/7 19:15
21/7 19:15

360 000
290 000

Under fyra lördagskvällar i maj-juni och under
dagarna före och efter den 14/7 så återutsändes
flera tidigare sända Victoria-program.
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RADIOHJÄLPEN
Radiohjälpen 75 år
14:00 lång
Producerades av Sven Olof Persson, programledare
Joachim Vogel
Med anledning av att Radiohjälpen under 2014
firade 75 år producerades en film med klipp och
resonemang kring Radiohjälpens insamlingar från
1939 och framåt.
SVT1
SVT1
SVT1

21/6 19:45
28/8 17:40
28/9 18:45

385 000
150 000
455 000

MUSIKHJÄLPEN
Musikhjälpen 2013 – Återblicken
28:30 lång
Sammandrag från en veckas Musikhjälpen-sändningar kring temat ”Alla tjejer har rätt att överleva sin
graviditet”, med bl a Bianca Kronlöfs reportageresa i
Bangladesh, artister och gäster i glasburen. Sändes
dels i anslutning till Återträffen i P3 den 29/5, dels
som uppladdning veckan före Musikhjälpen 2014.
SVT2
SVT2
SVT24
SVT24
SVT2
SVT2

29/5
30/5
31/5
1/6
5/12
7/12

21:30 210 000
00:35 35 000
22:30
5 000
23:10
10 000
23:10
70 000
12:10
5 000

Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet
8:30 lång
Reporter/producent Joachim Vogel besökte Läkare
Utan Gränsers sjukhus för akuta förlossningar och
neonatalvård i Port-au-Prince, Haiti. Projektet har
fått bidrag från Musikhjälpen 2013.
SVT1
SVT1
SVT2

29/6 20:50 350 000
28/11 15:05
60 000
2/12 18:45 165 000

FILIPPINERNA
Filippinerna – ett år senare
4:30 lång
Radiohjälpens generalsekreterare Per Byman
besökte i maj 2014 Filippinerna tillsammans med
fotografen Scott Lakey (och styrelsemedlemmen
Anna Stål Isaksson). Filmen sändes dels på årsdagen av orkanen Haiyan, dels på årsdagen av
SVT:s och Radiohjälpens stora insamlingsdag. Även
återutsändning under nyårshelgen. (Musiken i filmen
är ”Bangon Tacloban” av Trox D Salazar, framförd av
Vanessa Vallejos). Organisationerna som fått bidrag
från insamlingen och medverkar i filmen är We
Effect, Röda Korset och Barnfonden.
SVT2
SVT2
SVT2
SVT1

8/11 18:25
16/11 18:55
29/12 17:55
31/12 18:10

40 000
70 000
75 000
435 000

Joachim Vogel gjorde två reportage som sändes i
Go’kväll under Världens Barn-veckan, båda reportagen är ca 8 minuter långa.
Go’kväll SVT1 30/9 Jordbävningsdrabbade Haiti
(Svenska kyrkan) 750 000 tittare
Go’kväll SVT1 2/10 Utsatta barn, droger, våld Co
lombia (Diakonia) 750 000 tittare

SVTs SÄNDNINGAR
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1
SVT1

VÄRLDENS BARN
Under Världens Barn-veckan 2013 sände SVT fyra
reportage som Radiohjälpen därefter redigerade
och grafikerade om något och dessa sändes under
våren 2014. Alla är ca 4 minuter långa.
Världens Barn 15 år (Collage från Nicaragua,
Rumänien, Indien)
SVT1
SVT1

22/3 17:00
19/4 18:55

115 000
285 000

På besök i Paraguay (We Effect)
SVT1
23/3 17:00 145 000
SVT1
21/4 11:15
40 000
Vatten i Kambodja (Svenska kyrkan)
SVT1
15/4 16:05
50 000
SVT1
3/6 15:00
45 000
Clowner i Burma (Clowner utan gränser)
SVT1
18/4 12:25
30 000
SVT1
2/6 15:10
15 000
SVT1
2/7 20:55 315 000

28/9 		18:15 Världens Barn – Uppdraget 30
min 575 000
29/9 21:00 Världens Barn 5 min 560 000
30/9 21:00 Världens Barn 5 min 535 000
1/10 21:00 Världens Barn 5 min 250 000
2/10 21:00 Världens Barn 5 min 365 000
3/10 20:00 Tillsammans för Världens Barn
1 240 000 (inkl. Malins resa)
5/10 18:15 Världens Barn – Summering
45 min 660 000
28/12 18:15 Världens Barn – Återblicken
45 min 505 000

Under sommaren repriserades ett tiotal filmer
producerade från 2009 och framåt, framför allt från
projekt som fått bidrag från Världens Barn, men
även några äldre filmer från projekt som fått bidrag
från Musikhjälpen tidigare år.

APPELLER
Victoriafonden (Maja Reichard) 7/3-16/3
37 sändningar SVT1, SVT2, Kunskapskanalen
Balkan
93 sändningar SVT1, SVT2

23/5-15/6

Gaza
98 sändningar SVT1, SVT2

30/7-21/8

Ebola
24/10-30/11
157 sändningar SVT1, SVT2, Kunskapskanalen
Radiohjälpen önskar God Helg 20/12-6/1 -15
88 sändningar SVT1, SVT2, Kunskapskanalen
I samband med Melodifestivalen sändes en appell
för att tittarna ska välja att använda Radiohjälpens
nummer när de ringer och röstar. 6 st sändningar.
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SAMARBETEN
EMERGENCY APPEALS
ALLIANCE
Radiohjälpen deltar
sedan 2012 i ett
samarbete mellan
åtta organisationer
i olika länder, som på olika sätt försöker samla in
pengar gemensamt. Detta samarbete formaliserades år 2013 till en allians, Emergency Appeals
Alliance, och Radiohjälpen valdes till ordförande det
första året. Under 2015 leds alliansen av schweiziska Chaîne du Bonheur.
De organisationer som ingår i samarbetet är utöver
Radiohjälpen Disasters Emergency Committee
(DEC, Storbritannien), Chaîne du Bonheur (Schweiz),
Aktion Deutschland hilft (Tyskland), AGIRE (Italien),
Humanitarian Coalition (Canada) and Consortium
12-12 (Belgium). Den holländska organisationen
Samenwerkende Hulporganisaties – Giro 555, som
varit associerad medlem, blev fullvärdig medlem vid
årsmötet i Stockholm i september 2014.
Målet med samarbetet är att utbyta erfarenheter
kring insamlingar, samarbeta kring TV-appeller och
annat material samt att samarbeta kring utvärderingar och projektbesök.

AIDAID
AidAid är en grupp av konsulter som gått samman utifrån en
vision att på ett konstruktivt och pragmatiskt sätt
kunna bidra till ett bättre samhälle. AidAids grundidé bygger på att använda tiden mellan uppdrag
som managementkonsulter (eller andra relevanta
specialistroller) på ett konstruktivt sätt. Inom AidAid
kan hjälporganisationer lägga upp behov och frågor
via LinkedIn, eller direkt ta kontakt med högt kvalificerade konsulter och experter som har lämplig
erfarenhet och kompetens. AidAid bygger all kommunikation med utgångspunkt från sociala medier
och med LinkedIn som huvudbas. Allt arbete sker
pro bono och finns ständigt tillgängligt. I de fall den
resurs som kontaktats inte finns tillgänglig för tillfället, sker rekommendation till en likvärdig resurs.
AidAid strävar efter att vara ett snabbt och effektivt
komplement inom strategi- och dagliga lednings-
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frågor, men det finns också mycket kompetens i
gruppen runt strategisk IT, ekonomistyrning samt
varumärke och kommunikation, för att nämna några
områden. Alla medlemmar i gruppen är mycket
seniora konsulter eller specialister och samtliga är
kvalificerade genom personliga rekommendationer
inom gruppen.
I en första fas ingår Radiohjälpen tillsammans med
bl a Amnesty, Läkare utan gränser och Stadsmissionen i en grupp organisationer som kan efterfråga hjälp från AIdAId. Under 2014 har AidAid hjälpt
Radiohjälpen att ta fram underlag för styrelsen att
fatta strategiska beslut kring Radiohjälpens framtida
inriktning.

SIDA
Sida är det statliga
biståndsorganet med uppdrag både att hantera
svenska statliga biståndsmedel och arbeta med
kommunikation och information kring biståndsfrågor.
Även Radiohjälpen har ett uppdrag att arbeta
med information och utbildning och mot bakgrund av detta inledde Radiohjälpen och Sida under
året ett samarbete kring en humanitär konferens.
Svenska enskilda organisationer som arbetar med
humanitärt bistånd bjöds den 25-26 september
in till en tvådagars konferens vid Sidas kursgård i
Härnösand. Värdar för konferensen var Anna Sa
leem Högberg från Sida och Per Byman från Radio
hjälpen. Några av föreläsarna var Jan Egeland
(Norwegian Refugee Council), Ross Mountain (FN:s
RC/HC i Libanon), Lisa Reilly (European Interagency
Security Forum), kommendörkapten Christopher Bodine (US Navy, Ret.) och Bert Sundström från SVT.
Tanken var att presentera olika aspekter på humanitärt arbete och arbete i humanitära situationer –
såväl från biståndsorganisationernas som militärens
perspektiv. Ett avsnitt ägnades åt säkerhetsfrågor
i fält och hur humanitära hjälparbetare drabbas av
den allt svårare säkerhetssituationen i fält.
Ett 30-tal personer från svenska organisationer samt
deras internationella samarbetspartners deltog.
Responsen från deltagarna var överlag positiv och
Sida och Radiohjälpen hoppas kunna upprepa konferensen.
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ÅRSREDOVISNIN
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007-9755, lämnar härmed sin redogörelse
för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

ÄNDAMÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Stiftelsen Radiohjälpens ändamål är enligt stadgarna att samla in medel för humanitära ändamål, att
informera och upplysa allmänheten om hjälpbehov
samt åstadkomma en positiv inställning till de grupper av människor som är aktuella i sammanhanget.
Radiohjälpens insamlade medel ska användas för
främjande av stiftelser eller organisationer vars
verksamhet avser att främja vård och uppfostran
av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet
bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

Det kvantitativa delmålet

Radiohjälpen, sedan 1966 en självständig stiftelse,
är en del av public service-sektorn i Sverige. Ordförande i styrelsen är alltid SVT:s VD och de tre
programbolagen (Sveriges Television, Sveriges
Radio och Utbildningsradion) är alla representerade
i styrelsen. Styrelsen tolkar därför Radiohjälpens
uppdrag att informera och upplysa ur ett public
service-perspektiv. Det innebär bland annat, att folkbildningsaspekten ska vara tydlig i Radiohjälpens
kommunikativa verksamhet.

Det kommunikativa delmålet

Radiohjälpens styrelse beslöt i februari 2015 att
anta en ny målbild med tre delmål. Dessa tre
delmål ska tydliggöra Radiohjälpens uppdrag och
inriktning och formuleras enligt följande:
Det kvantitativa: Att under 2015 samla in minst
130 miljoner kronor
Det kommunikativa: Allmänheten har tagit del
av Radiohjälpens budskap
Det kvalitativa: Insamlade medel omvandlade
till kvalitativ verksamhet
Eftersom motsvarande målbild inte förelåg för 2014
har Radiohjälpen valt att rapportera enligt den nya
målbilden även för 2014.
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Radiohjälpen kunde under 2014 samla in totalt
135 292 971 kronor genom sina olika insamlingar.
Under året kunde 123 054 438 kronor beviljas till
totalt 122 utvecklings- och humanitära projekt i 52
länder och två regioner genom 39 organisationer.
Dessutom kunde 9 560 013 kronor lämnas i bidrag
till svenska organisationer för deras verksamhet till
förmån för personer med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom i Sverige. 105 föreningar (inklusive riksförbund) erhöll stöd för totalt 178 aktiviteter.

Detta delmål har uppnåtts genom de filmer och
appeller som Radiohjälpen producerat eller medverkat i under året. Radiohjälpen har under 2014
producerat fem egna filmer från verksamheten,
inklusive en film med klipp från många års insamling
inför Radiohjälpens 75-årsfirande. Därutöver har Go’
kväll-redaktionen på SVT producerat två kvittofilmer.
SVT har också sänt en rad kortare appeller i samband med Världens Barn-veckan samt under själva
galan. Radiohjälpen har dessutom producerat tre
katastrofappeller och en julhälsning, som sammanlagt sänts totalt 473 gånger under 2014.
Dessutom har Radiohjälpen försett Sveriges Tele
vision, Sveriges Radio och Utbildningsradion
med material och underlag för deras informativa
program. Radiohjälpen medverkade även under
Världens Barn-galan som sändes i SVT1 den 3
oktober och under Musikhjälpen, som sändes 144
timmar i SR P3 samt SVT Flow under december.
För en närmare beskrivning av Radiohjälpens olika
program hänvisas till sammanställningen på sidan
24-25.
Utöver detta arrangerade Radiohjälpen i nära
samarbete med Sida en humanitär konferens för
svenska organisationer. För mer information om konferensen, se sidan 26.

NG
Det kvalitativa delmålet

VÄRLDENS BARN

Detta delmål har uppnåtts genom projektstöd till internationellt biståndsarbete (utvecklingssamarbete
med barnfokus genom framför allt insamlingarna
Världens Barn och Musikhjälpen samt humanitär
verksamhet genom separata katastrofinsamlingar)
samt genom stöd till fritidsverksamhet för personer
med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom i Sverige (Kronprinsessan Victorias fond samt
Radiohjälpsfonden). Rapportering nedan sker per
insamling.

Radiohjälpens största årliga kampanj är Världens
Barn, som 2014 arrangerades för 16:e gången.
Den genomförs tillsammans med 21 väletablerade
svenska biståndsorganisationer, där 12 av dem ingår
i den centrala gruppen och därmed är garanterade
en viss andel av de insamlade medlen. Världens
Barn är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen,
SVT, Sveriges Radio och den svenska organisationsvärlden. Inom ramen för den s k Riksinsamlingen
deltar uppemot 45 000 volontärer runt om i Sverige
för att samla in pengar till kampanjen.

För såväl det internationella som det nationella
arbetet kan organisationer som uppfyller Radio
hjälpens krav ansöka om medel för sina projekt
(internationellt) eller sin verksamhet (nationellt).
Radiohjälpen beviljar aldrig generella bidrag, utan
alla bidrag beviljas mot projektansökningar och en
specifik budget. Projekten ska sedan avrapporteras
när de är genomförda.
När en ansökan inkommer till Radiohjälpen ska den
först beredas av kansliet. Kansliet hämtar in ytterligare underlag och presenterar ett förslag för något
av Radiohjälpens två arbetsutskott (det nationella
och det internationella). Arbetsutskotten går igenom
beredningarna och kommer med synpunkter, varvid
kansliet kan få i uppdrag att komplettera beredningarna. Sedan lämnar respektive arbetsutskott ett
förslag på vilka projekt som ska beviljas stöd till styrelsen som i sin tur kan välja att anta förslaget som
det är eller att bryta ut vissa projekt för diskussion.
Om ett sådant projektförslag inlämnats av en organisation, som har en representant i Radiohjälpens
styrelse, måste den representanten lämna rummet
under diskussionen.
När projekten godkänts skrivs avtal med alla
genomförande parter. Projekten ska sedan slutrapporteras (genom både narrativ och finansiell slutrapport) och alla internationella projektrapporter ska
granskas av en oberoende revisor. Detsamma gäller
för nationella aktiviteter genom riksförbunden.
Radiohjälpen kan också genomföra stickkontroller
på projekt som beviljats stöd.

SVT gjorde 2014 en stor satsning på Världens Barnkonceptet för att ytterligare engagera allmänheten
och förbättra insamlingen. Åtta programledare fick
olika uppdrag som de skulle redovisa under galan
den 3 oktober. Satsningen var en stor framgång
och tittarsiffrorna var med 1,3 miljoner de högsta på
många år. Totalt samlades 77 867 490 kronor in under Världens Barnkampanjen 2014 (insamlingsåret
löper 1/2 - 31/1), varvid de tolv organisationerna i den
centrala gruppen är garanterade 75% och Radio
hjälpen förfogar fritt över resterande 25%. Sveriges
Radios P4-kanaler över hela landet slog rekord och
samlade in 7 811 394 kronor av det totala beloppet.
Under 2014 delades de medel ut som samlats in under 2013. Medelsfördelningen beskrivs i tabellen på
sidan 30 och nedan beskrivs resultaten för en del av
de projekt som fått stöd.
Exempel på projekt som fick pengar från insamlingen till Världens Barn är Equmeniakyrkan och
deras projekt med vaccineringar i DR Kongo. Över
40 000 gravida kvinnor vaccinerades mot stelkramp
och över 45 000 barn under ett år vaccinerades för
bland annat polio, tuberkulos, difteri och mässling.
Pengarna från Radiohjälpen har varit med att bidra
till att Mai-Ndombedistriktet klassificerats som ett
område fritt från polio, vilket nu även gäller för DR
Kongo som helhet.
Röda Korset har drivit ett projekt i Palestina med
inriktning att nå barn med funktionsnedsättning och
deras föräldrar. Projektet nådde 28 000 människor
genom olika informationsaktiviteter samt 4 500
barn med funktionsnedsättning genom antingen
hembesök eller aktiviteter i anslutning till besök på
Palestinska Röda Halvmånens center i Gaza och

29

Ramallah. Indirekt nåddes uppskattningsvis 23 000
av deras familjemedlemmar.
Barnen har utvecklat sina motoriska färdigheter och
därmed sin självkänsla och tro på att själva kunna
lösa olika situationer, vilket i sin tur har lett till att
relationerna mellan familjemedlemmar blivit bättre.
Projektet har tagit ett steg till att förbättra statusen
för barn med funktionsnedsättning i Palestina.
Ett annat projekt som fått pengar från Världens
Barninsamlingen är Flygande cirkus och starka barn
som Clowner utan Gränser genomfört i Rwanda

och DR Kongo. Projektet bestod dels av akrobatikoch cirkusträning för 260 barn i Goma och Gisenyi i
DR Kongo, dels av en turné med tolv föreställningar
i sex flyktingläger i Rwanda. De nådde där 13 700
personer varav cirka 11 000 barn.
I Goma har det varit ett konfliktfyllt år och många
strider har utkämpats i staden. De veckovisa träningarna har varit direkt avgörande för flera av barnen
som lever på stadens gator då de inte endast fått
skydd mot strider utan även fått reellt skydd mot att
rekryteras som barnsoldater.

FÖRDELNING AV MEDEL VÄRLDENS BARN 2013
Centrala gruppen (garanterade medel)
Organisation

Andel Beviljad
summa

Övriga organisationer
Antal
projekt

Organisation

Andel Summa

Antal
projekt

Röda Korset

14%

10 010 000

5

Plan Sverige

3,6%

2 600 000

2

Rädda Barnen

11%

5 909 352

2

2,2%

1 594 000

2

Clowner utan Gränser

5%

3 575 000

13

Svenska Afghanistan
kommittén

Diakonia

5%

3 575 000

4

Hand in Hand

2,1%

1 500 000

2

1,8%

1 300 000

2

Lions

5%

3 575 000

3

Barnfonden

PMU

5%

3 575 000

3

WaterAid

1,8%

1 268 949

1

Svenska kyrkan

5%

3 575 000

4

Individuell Människohjälp

1,4%

1 000 000

1

Unicef

5%

3 575 000

1

Tostan Sverige

1,4%

1 000 000

1

1,4%

1 000 000

1

We Effect

5%

3 575 000

1

Viskogen

Erikshjälpen

5%

3 528 31 2

3

Kvinna till kvinna

1,0%

738 300

1

Läkarmissionen

5%

3 500 000

4

Rotarys Läkarbank

1,0%

700 000

1

KFUM

5%

2 403 700

3

Equmeniakyrkan

0,8%

600 000

1

IOGT/NTO

0,8%

577 000

2

JOHA Trust

0,7%

500 000

1

SIRA

0,7%

500 000

1

Barnens Räddningsark

0,6%

450 000

2

Hungerprojektet

0,6%

448 024

1

Ankarstiftelsen

0,6%

400 000

1

Evangeliska Frikyrkan

0,5%

352 200

1

Emmaus Björkå

0,4%

313 171

1

Liberia Dujar

0,4%

290 000

1

GEOGRAFISK FÖRDELNING
oPt

Moldavien, Irak, Kambodja, Grekland/Italien
Libanon, CAR, Filippinerna, Colombia, Uganda,
Bolivia, Mexiko, Jordanien, Rwanda, Sydsudan,
Zambia, Rwanda

Senegal

Mali
Laos
Afghanistan

Burma

Zimbabwe

Thailand

Indien

Föräldralösa Barn

0,3%

200 000

1

Bangladesh

SISK

0,2%

160 983

1

Sydafrika
Liberia
Sri Lanka

DR Kongo
Burkina Faso
Etiopien
Latinamerika
(region)
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Tanzania
Moçambique

Västafrika
Kenya (region)

MUSIKHJÄLPEN
Musikhjälpen genomfördes detta år på Stora torget
(Kärlekens torg, Love Square, Trg ljubavi, Scuarul
Iubirii – kärt barn har många namn) i Uppsala. I år
fick Musikhjälpenveteranen Kodjo Akolor sällskap
av Linnea Henriksson och Petter Alexis Askegren
i buren och tillsammans stod de för 144 timmars direktsänd radio. Samtidigt pågick aktiviteter runt om
i Sverige och under en vecka i december genomsyrade Musikhjälpen stora delar av Sverige. Totalt
samlades 34 075 228 kronor in och programmet
genererade över 220 000 engagemang runt om i
landet. Temat för årets insamling var hiv/aids och
stöd kan sökas för projekt som riktar in sig på att
förhindra spridningen av hiv/aids.

TOTAL GEOGRAFISK
FÖRDELNING, INTER
NATIONELL VERKSAMHET

Filippinerna
Etiopien
oPt

Senegal

Under 2014 delades de medel som samlats in under
2013 ut (se tabell nedan) till 18 organisationer för
Afghanistan
22 olika projekt i 17 länder. Nedan återfinns några
exempel på resultat under 2014.
Burma
Ett av de under året avslutade projekten är Rädda
Barnens projekt i Senegal, där de arbetat för att
skydda barn från våld, exploatering och övergrepp.
Mer än 1 500 barn har vänt sig till de två center
som fått stöd i projektet, där har de fått tillgång till
psykosocial, medicinsk eller juridisk hjälp. 46 barn
har återförenats med sina familjer och över 270
utsatta barn har identifierats under de mer än 100
gatuvandringar som genomförts.

FÖRDELNING AV MEDEL
MUSIKHJÄLPEN 2013
Organisation
Röda Korset

Andel Summa
14,4%

Antal
projekt

4 000 000 2

Plan Sverige

12,3%

3 414 402 2

Läkare utan gränser

10,8%

3 000 000 1

Barnfonden

11,6%

3 229 675 2

Svenska kyrkan

7,2%

2 000 000 1

Rädda Barnen

6,5%

1 800 000 1

Unicef

5,7%

1 598 000 1

Tostan

5,5%

1 527 601 1

Erikshjälpen

4,7%

1 300 000 1

PMU

4,5%

1 250 000 1

Svenska Afghanistan
kommittén

4,0%

1 123 000

AMREF

2,9%

800 000 1

Hand in Hand

2,7%

741 000 1

Hungerprojektet

2,5%

684 588 1

Afrikagrupperna

2,4%

656 700 1

Amnesty

0,9%

250 000 1

Svalorna Latinamerika

0,9%

245 150 1

EFS

0,7%

200 000 1

Thailand
Sri Lanka

Moldavien, Kina, Irak, Kambodja, Bosnien,
Grekland/Italien, Tadzjikistan, Libanon, CAR,
Colombia, Mexiko, Jordanien, Namibia, Rwanda,
Serbien, Swaziland, Zambia
Jemen Mali
Laos
Ghana
Togo
Peru
Zimbabwe
Uganda
Bangladesh
Tchad
Somalia
Liberia
Burkina Faso
Sydafrika
Tanzania
Bolivia
Sydsudan
Haiti Västafrika
(region)
Kenya

Sierra
Moçambique DR Kongo
Leone Indien
Latinamerika
(region)

WaterAid har år 2014 återrapporterat ett projekt
i Nepal som stötts av Musikhjälpen, temat var att
förbättra utbildning och hälsa genom ökad sanitet
i skolor i Nepal. Totalt deltog 122 000 elever i 551
skolor i olika diskussionsgrupper, där de fick lära
sig att formulera krav och behov. Det ledde i sin
tur till att det byggdes 548 nya toaletter, speciellt
för flickor, i 60 av skolorna. Över 500 lärare var på
olika sätt aktiva i projektet och spred information
om betydelsen av sanitet på skolorna. Projektet har
lett till att frånvaron bland flickor minskat då de inte
längre stannar hemma under sina menstruationsperioder.
I Uganda har Barnfonden genomfört ett projekt för
att främja rent vatten och sanitet i Kampala. Projektet resulterade i att 1 250 familjer och 20 skolor/
förskolor fick tillgång till biologiska vattenrenings
hinkar. 92 hygien- och sanitetskommittéer bildades
lokalt för att implementera hygien- och sanitetsåtgärder i byarna och över 1 650 personer deltog i
sanitetskampanjer och utbildningstillfällen. Projektet
har gjort det möjligt att förse familjerna och skolorna/förskolorna med säkert och rent vatten, vilket lett
till att antalet fall av diarré bland barnen minskat.
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KATASTROFINSAMLINGAR
Radiohjälpen genomförde tre mindre katastrof
insamlingar under 2014 – en till förmån för de som
drabbats av översvämningarna på Balkan, en för de
drabbade efter striderna i Gaza och en till förmån
för de samhällen som drabbats av ebolautbrottet
i Västafrika. För alla insamlingarna producerades
appeller som sändes i SVT.

miljoner kronor in. Under 2014 inkom ytterligare
733 254 kronor för Filippinerna. Radiohjälpen kunde
under 2014 bevilja totalt sex projekt på Filippinerna genom We Effect, Diakonia, Plan Sverige, Röda
Korset och Barnfonden samt en utökning av Svenska kyrkans projekt från 2013 om 2 miljoner kronor.
Därmed är hela den insamlingen tömd.

Balkaninsamlingen genererade 1 412 896 kronor
som fördelades på fyra projekt med Rädda Barnen,
Röda Korset och Islamic Relief.

Plan Sverige redovisade under 2014 sitt projekt i
Filippinerna där de i sviterna av tyfonen Haiyan försett 3 000 familjer (12 089 personer) med det allra
nödvändigaste i form av bland annat grytor, bestick, filtar, kuddar och ficklampor. För att underlätta
för skolorna att komma igång igen fick 3 455 barn
varsitt skolset med bland annat ryggsäck, pennor,
block och kritor.

Insamlingen för Gaza nådde upp till 1 755 700 kronor och Radiohjälpen kunde bevilja fyra projekt till
Rädda Barnen, Islamic Relief, Svenska kyrkan och
Diakonia.
Ebolaappellen sändes under hösten och samlade
totalt in 961 319 kronor. Av de fyra organisationer
som kontaktat Radiohjälpen om möjliga ebolaprojekt valde Radiohjälpen ut två organisationer, Plan
Sverige och Svenska kyrkan, som i januari 2015
beviljades 425 000 kronor var för projekt i Sierra
Leone och Liberia.
I november 2013 påbörjades en stor insamling till
förmån för de som drabbats av orkanen Haiyan i
Filippinerna och under 2013 samlades totalt 23,7

INSAMLAT PER INSAMLING

Under 2014 lämnade Diakonia in sin slutrapport för
ett återuppbyggnadsprojekt i samband med att tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna. Projektet bestod
hjälp att återuppbygga hus samt hjälp med det
viktigaste för att drabbade människor skulle komma
igång med sina liv igen. 402 familjer fick hjälp att
bygga upp sina hus, 162 jordbrukare fick hjälp med
säd, gödsel och bekämpningsmedel, 178 familjer fick
stöd i form av getter, grisar och höns, 68 familjer och
114 fiskare fick hjälp att starta upp mindre företag.

BEVILJAT PER INSAMLING

Eftersom medel från insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen, som genomförs på hösten eller vintern,
beviljas först påföljande år, blir det en viss differens i hur mycket medel som beviljas och hur mycket som samlas
in. Dessa diagram visar den procentuella fördelningen av insamlade och beviljade medel under 2014.
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NATIONELL VERKSAMHET
Den nationella verksamheten har som motto: “Alla
har rätt till en aktiv fritid”. För att bidra till detta
finansieras relevant verksamhet från två fonder –
Kronprinsessan Victorias fond (Victoriafonden)
till förmån för barn och ungdomar med funktions
nedsättning och/eller kronisk sjukdom samt med
oöronmärkta medel från Radiohjälpsfonden för
vuxna med funktionsnedsättning och/eller kronisk
sjukdom. Dessa fonder kan finansiera medhjälparkostnader vid fritidsaktiviteter för att möjliggöra
en aktiv fritid för mottagarna. Radiohjälpen arbetar
både direkt med en rad föreningar samt genom
funktionsnedsättningsrörelsens riksförbund. Under
2014 beviljades från Victoriafonden 5 454 126 kronor till 258 aktiviteter med 210 föreningar samt från
Radiohjälpsfonden 4 105 887 kronor till 306 aktiviteter med 229 föreningar.
Ridföreningen Lunk i kring genomförde under 2014
olika ridaktiviteter (terminsridning, ridläger och
intensivridning) för cirka 100 barn med funktions
nedsättning. Barnen har förutom att rida fått prova
på att köra häst och vagn, sköta om hästarna och
ha teoripass. Skratt och lek har varvats med ridning,
och många nya vänner har funnit varandra under
ridpassen.
Som ett led i att möjliggöra en aktiv fritid beviljade
Radiohjälpen bland annat en ansökan från Synska
dades Riksförbund i Växjö om att låta sexton personer med synnedsättning besöka Nyårsrevyn och
få den syntolkad. En annan förening som beviljats
medel är Unga Hörselskadade som genomfört två
sommarläger, ett teckenspråksläger och en ungdomskonferens. Totalt nådde de 78 barn.
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Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå
av sju ledamöter och sex suppleanter. Sju personer ska hämtas från de olika programbolagen och
sex från organisationsvärlden. Ordförande är enligt
stadgarna den verkställande direktören för Sveriges
Television. Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio har också ordinarie platser i styrelsen. Ända
sedan 1966, då Radiohjälpen blev en självständig
stiftelse, har programbolagen upplåtit en plats åt en
suppleant från Sida, som fungerar som en neutral
rådgivare i styrelsen. De sex ledamöterna från det
civila samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och utses av SVT:s styrelse. För en fullständig
lista över styrelseledamöterna hänvisas till årsberättelsen, sidan 20-22.
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Styrelsen har under 2014 haft fem ordinarie möten,
alla protokollförda, varav ett möte hade formen av
ett styrelseseminarium. Mötena ägde rum den 28
januari (planeringsseminarium), 18 mars, 13 maj, 11
september samt 11 november.
Därutöver har styrelsen fattat beslut om akuta katastrofinsatser genom per capsulam-beslut den 25
juni, 4 juli, 20 augusti och 2 december. Även dessa
beslut har protokollförts.
Ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna för
deras arbete i Radiohjälpens styrelse.
Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det nationella och det internationella. Deras uppgift är att gå
igenom de beredningar av ansökningar som kansliet gör, kvalitetssäkra dem och i förekommande
fall begära förtydliganden och klargöranden innan
beslutsunderlagen skickas vidare till styrelsen. Det
nationella utskottet består av Agnetha Vikenger
(RBU), Lotta Sondell (Lika Unika – t o m sommaren
2014), Elin Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse)
samt generalsekreterare Per Byman. Föredragande
är handläggare Anne Suni.
Det internationella arbetsutskottet består av ordförande Eva Hamilton (t o m 30 november), vice
ordförande Jan Petersson, Eva Lövgren (Sida) samt
Linnéa Westring (ekonom på Radiohjälpen). Föredragande är generalsekreterare Per Byman.
Kansliet
Under 2014 bestod Radiohjälpens kansli av sex
personer. Tjänsten som insamlingsansvarig permanentades under året och tillsattes med en tillsvidare
tjänst den 1 augusti 2014.
Utöver Radiohjälpens kansli finns ett separat kansli
för Världens Barnkampanjen. Detta kansli inryms
hos Rädda Barnen och administreras inte av Radio
hjälpen. Radiohjälpen upplät under hösten 2014
kontorsutrymme åt tre regionsamordnare från Världens Barnkampanjen.
För en närmare beskrivning av Radiohjälpens personal hänvisas till årsberättelsen, sidan 23.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Den tjänst som insamlingsansvarig som inrättades
under 2013 permanentades 2014 genom ett styrelsebeslut. Rekrytering genomfördes under våren och
tjänsten tillsattes den 1 augusti. Under året gjordes
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en genomgång av kansliets arbetssituation och de
krav på uppföljning och administration som idag
ställs på kansliet och som en följd av detta beslutade styrelsen i november att utöka kansliet med en
assistent. Rekrytering till denna tjänst genomfördes
under december 2014/januari 2015 och tjänsten
tillsattes fr o m den 9 februari 2015.
Under året har det blivit möjligt att via autogiro
skänka pengar regelbundet till Radiohjälpen. I
samarbete med tjänsteleverantören Unwire har
också tekniska system skapats för att kunna erbjuda
månadsgivande via SMS.
Under sommaren undertecknade Radiohjälpen ett
avtal med Nordea för att kunna använda sig av
bankernas gemensamma betalningslösning Swish.
Detta erbjöd Radiohjälpens givare ytterligare en
kanal för gåvor som utnyttjades för såväl Världens
Barn som Musikhjälpen. Till Världens Barn inkom
755 000 kronor via Swish (varvid Swish dubblade
den summan) och till Musikhjälpen 890 000 kronor.
Den digitala insamlingsbössan som Valtech tagit
fram på Radiohjälpens beställning för insamlingen
Musikhjälpen, uppgraderades under året för att
lättare kunna anpassas till olika insamlingar. För
Musikhjälpen samlades 5,7 miljoner kronor in genom
bössan (2013: 3,9 miljoner). Radiohjälpen ämnar under 2015 anpassa den digitala bössan för Världens
Barn och Radiohjälpens löpande insamlingar samt
undersöker nu möjligheten att koppla den digitala
bössan till andra betalningslösningar än SMS.
I januari beslutade styrelsen att göra en genomgång
av Radiohjälpens strategi för företagssamarbete, något som ledde till att en övergripande varumärkesanalys genomfördes. Denna utgjorde sedan grunden
för Radiohjälpens nya strategi. Arbetet genomfördes
i nära samarbete med konsultgruppen AidAid (se
sidan 26) och avslutades med ett framtidsseminarium med styrelsen den 9 februari 2015.
Efter beslut av styrelsen tecknades under 2014 ett
avtal med Admincontrol för hantering av styrelsedokumentation. All dokumentation kommer nu att
hanteras digitalt på en säker server, vilket kraftigt
förbättrar tillgängligheten till dokumentation och
minskar de miljömässiga konsekvenserna av pappersutskick.

FRAMTIDA UTVECKLING
Den 9 februari 2015 hade Radiohjälpens styrelse ett
seminarium om organisationens framtida inriktning.
Vid det seminariet presenterades det strategiska arbete som Radiohjälpens kansli genomfört med stöd
av konsultgruppen AidAid. Styrelsen beslutade där-

vidlag att koncentrera verksamheten till humanitärt
relaterat arbete och tillsatte en grupp för att utreda
hur denna inriktning skulle kunna specificeras.
Under 2015 ska beslut fattas om huruvida en ny
Världens Barnperiod ska genomföras (den nuvarande löper ut under 2015). I samband med detta
kommer nya kriterier att tas fram för organisationernas medverkan. Dessa kriterier ska harmoniera med
styrelsens beslut om ett ökat humanitärt fokus.
Radiohjälpen ämnar under 2015 inleda samarbete
med ett par företag som är intresserade av ett samarbete på lite längre sikt. Sådana samarbeten har
tidigare funnits för främst Victoriafonden men minskat i omfattning under de senaste åren.
I februari 2015 beslöt styrelsen att inrätta en egen
nationell insamling för att komplettera Victoriafonden. Målsättningen med denna insamling är, att
kunna genomföra bredare insamlingsaktiviteter
riktade till allmänheten och att ge några av Victoria
fondens mottagare en möjlighet att engagera sig i
insamlingsarbetet.
Den nya insamlingen har samma inriktning som
Victoriafonden, d v s stöd till fritidsaktiviteter för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom, men ska till skillnad från
Victoriafonden rikta in sig på aktiv insamling runtom
i landet.

Policyn revideras årligen och i januari 2014 valde
styrelsen att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelning och rutiner samt att strama upp de etiska riktlinjerna. Vid sitt möte i februari 2015 uttryckte styrelsen
en önskan om att tydliggöra de etiska kraven och
vad dessa innebär för Radiohjälpen, något som
kommer att göras under 2015.
Under våren 2014 noterades att tre placeringar fallit
under placeringspolicyns lägsta tillåtna ratingnivå.
Styrelsen beslutade, att om Radiohjälpens accepterade nivå inte uppnåtts senast i april 2015 ska dessa
avyttras.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Radiohjälpens insamlade medel består i sin helhet
av gåvor från allmänheten och företag. Under 2014
uppgick dessa till totalt 135,3 miljoner kronor (160,3
miljoner). Det är lägre än 2013, då nästan 24 miljoner samlades in till förmån för Filippinerna men
ändå ett av de högsta resultaten på 2000-talet.
Både Världens Barn (från 71,5 till 77,9 miljoner) och
Musikhjälpen (från 31,3 till 34,1 miljoner) ökade under
2014 liksom Victoriafonden (från 5,8 till 7,9 miljoner).

Sedan 1999 har det varit möjligt att skänka pengar till Radiohjälpen i samband med röstning vid
Melodifestivalen. Väljer man Radiohjälpens SMSeller telefonnummer går c:a 9 kronor till Radiohjälpen. Sedan starten har på detta sätt över 150 miljoner kronor samlats in till Radiohjälpens arbete.

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast procent
av insamlade medel till insamlings- och administrationskostnader. Till och med 2011 kunde Radiohjälpen finansiera alla icke-ändamålskostnader med
räntemedel och tidigare års balanserade medel
men givet dagens ränteläge är detta inte längre
möjligt. Under 2014 avsattes 8% av de insamlade
medlen från alla kampanjer utom Världens Barn,
där, liksom tidigare år, 15% av Radiohjälpens andel
har avsatts för att täcka Radiohjälpens del av kostnaden för kampanjen.

I och med att Melodifestivalen under 2015 introducerar möjligheten att rösta via en gratisapp, blir det
ännu viktigare för Radiohjälpen att kommunicera
möjligheten att använda Radiohjälpens nummer vid
röstning. För att öka synligheten för Radiohjälpen
under Melodifestivalen har under 2015 ett närmare
samarbete inletts. Blanda annat har nya trailers, där
kända Melodifestivalprofiler uppmanar allmänheten
att använda Radiohjälpens nummer, spelats in.

De faktiska insamlingskostnaderna uppgår till 4,4%
(3,9%) och administrationskostnaderna till 1,3%
(2,0%). Ökningen för insamlingskostnaderna för 2014
beror huvudsakligen på en extra satsning på Världens Barn, där styrelsen godkände användandet av
maximalt en miljon kronor av tidigare års balanserade medel för att öka kampanjens attraktion och
allmänhetens engagemang i samband med insamling och gala.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Den eventuella mellanskillnaden mellan de faktiska
kostnaderna för insamling och administration och
den avsättning som gjorts utgör årets resultat efter
fördelning och balanseras i sin helhet i ny räkning.
Detta sker för att skapa en viss ekonomisk buffert
som kan garantera Radiohjälpens verksamhet.

Målsättningen med Radiohjälpens medelsförvaltning är att skapa en god avkastning utifrån de
riktlinjer som anges i den av styrelsen beslutade
placeringspolicyn. För att minska de finansiella
riskerna placerar Radiohjälpen i räntebärande samt
kapitalskyddade produkter.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Not
2014-01-01 –

2013-01-01 –

2014-12-31

2013-12-31

135 293

160 329

7 513

3 991

142 806

164 320

Ändamålskostnader

-136 174

-133 161

Insamlingskostnader

-5 909

-6 284

-1 746

-3 183

-143 829

-142 629

-1 023

21 691

986

1 623

379

332

1 365

1 955

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

342

23 646

ÅRETS RESULTAT

342

23 646

342

23 646

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från föregående år

15 340

12 107

Ändamålsbestämning av medel

-14 517

-33 259

1 165

2 494

Verksamhetsintäkter

2, 3

Insamlade medel
Återförda medel
Summa

Verksamhetskostnader

Administrationskostnader

2, 4

5

Summa

VERKSAMHETSRESULTAT
Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper

6

Övriga ränteintäkter och liknande poster
Summa

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt resultaträkningen

Kvarstående belopp för året/ förändring
balanserat kapital
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr
Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
7

227

341

8

0

3

9

10 075

10 075

10 302

10 419

7

0

20 406

21 843

20 413

21 843

47 971

60 407

60 542

47 186

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

128 926

129 436

SUMMA TILLGÅNGAR

139 228

139 855

Stiftelsekapital

10 000

10 000

Ändamålsbestämda medel

117 316

118 139

5 305

4 140

132 621

132 279

5 290

5 736

150

260

Digital insamlingsbössa
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

10

11

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

2, 12

Balanserat kapital
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Kortfristiga skulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag

2

Leverantörsskulder
Skatteskulder

13

4

2

85

215

1 078

1 363

6 607

7 576

139 228

139 855

STÄLLDA SÄKERHETER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr
2014

2013

-1 023

21 691

114

344

3

0

1 448

1 914

542

23 950

Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar

1 427

-16 259

Ökning+/Minskning- av beviljade medel

-446

912

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Avskrivningar
Förlust vid utrangering av inventarier
Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändrin
gar av rörelsekapital

Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder

-111

196

Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder

-492

500

Kassaflöde från den löpande verksamheten

920

9 299

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

-255

Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar

0

-1 019

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-1 274

920

8 026

Likvida medel vid årets början, not 15

107 593

99 567

Likvida medel vid årets slut, not 15

108 513

107 593

Investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt god redovisningssed i branschen. Tidigare
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1
(K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s
kapitel 35.
Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisnings
princip. Bytet av redovisningsprincip har inte medfört några
förändringar av posterna i jämförelse med redovisningen av
föregående år. Jämförelseåret 2013 har därmed inte räknats om.

Redovisning av intäkter

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggnings
tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar		

5 år

Inventarier			5 år

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs
som huvudregel enligt kontantprincipen när gåvan sakrättsligt
är genomförd. I den mån det på balansdagen finns löften om
gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. Tillgångar
som doneras till Radiohjälpen ska avyttras snarast möjligt. I
samband med att den donerade tillgången realiseras redovisas
intäkten i posten insamlade medel.

Immateriella tillgångar har tidigare år bedömts ha en nyttjandeperiod om 3 år. I samband med bokslutet 2014 ändrades
uppskattningen av den digitala bössans nyttjandeperiod och
den förlängdes från 3 år till 5 år, varav två år återstår. Detta
medför att årets avskrivning minskar från 340 tkr till 114 tkr.

Insamlade medel
Till posten insamlade medel räknas mottagna gåvor från
privatpersoner och företag. Till insamlade medel räknas även
testamentsgåvor och donationer. Med gåva avses tillgång som
lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.

Kortfristiga placeringar innehas med avsikt att behålla dem till
förfall och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet. Finansiella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar. Nedskrivning görs om anskaffningsvärdet överstiger
marknadsvärdet och om värdenedgången kan antas vara
bestående.

Ändamålskostnader

Fordringar

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till
Radiohjälpens uppdrag enligt stadgarna. I ändamålskostnader
ingår beviljade medel för projekt, kostnader för information och
upplysning samt fördelade lönekostnader till den del de är att
hänföra till ändamålsarbetet.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

Insamlingskostnader

De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats av styrelsen
redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital.

Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till
insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att generera
intäkter. Hit räknas bland annat kostnader för tackkort, insamlingsbössor, programkostnader och insamlingsappeller samt
fördelade lönekostnader till den del de är att hänföra till insamlingsarbetet.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för
att administrera stiftelsen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Här ingår bland annat kostnader för administrativ personal, revision och andra löpande
kostnader för kansliet.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster.

Finansiella tillgångar

Ändamålsbestämda medel

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Radiohjälpens styrelse fattar beslut om att bevilja medel till
en organisation redovisas detta som kostnad och skuld. I de fall
Radiohjälpens styrelse fattat beslut om utbetalning av bidrag
och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen
redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden
dvs. den utgår från Radiohjälpens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som
dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
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Belopp i tkr
Not 2
Insamlingar
VÄRLDENS BARN

2014

2013

Insamlade medel

77 789

71 475

(varav testamenten)

(1 910)

(2 722)

Återförda medel

4 881

1 863

870

0

Överfört från Radiohjälpsfonden

-65 909

-79 173

-2 637

-1 238

-68 546

-80 411

-1 179

-349

-421

-242

-1 600

-591

Insamlings- och administrationskost
nader

-2 920

- 2 681

Årets resultat

10 474

-10 346

Disponibelt vid årets början

67 896

78 242

Ändamålsbestämda medel

78 370

67 896

Beviljade medel, ej utbetalda

Information
Övriga ändamålskostnader

2014

2013

Insamlade medel

8 107

5 888

(varav testamenten)

(698)

(0)

764

1 055

-870

-1 000

-6 460

-4 674

-335

-1 006

-6 795

-5 680

Övriga ändamålskostnader

-421

-242

Insamlings- och administrationskost
nader

-649

-471

136

-451

Disponibelt vid årets början

1 144

1 595

Ändamålsbestämda medel

1 280

1 144

VICTORIAFONDEN

2014

2013

7 906

5 846

(4 353)

(2 441)

1 219

833

0

1 000

-4 977

-5 611

-477

-1 018

-5 454

-6 629

Information

-20

-113

Övriga ändamålskostnader

-421

-242

-441

-355

-632

-468

Återförda medel
Överfört till övriga insamlingar
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda

RADIOHJÄLPSFONDEN

Beviljade medel, ej utbetalda

Årets resultat

Insamlade medel
MUSIKHJÄLPEN

2014

2013

34 075

41 574

483

122

-32 981

-16 149

-1 778

0

-34 759

-16 149

Information

-563

-712

Övriga ändamålskostnader

-421

-242

-984

-954

Insamlings- och administrationskost
nader

-2 726

-3 326

Årets resultat

-3 911

21 267

Disponibelt vid årets början

34 759

13 492

Ändamålsbestämda medel

30 848

34 759

Insamlade medel
Återförda medel
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda
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(varav testamenten)
Återförda medel
Överfört från Radiohjälpsfonden
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda
Beviljade medel, ej utbetalda

Insamlings- och administrationskost
nader
Årets resultat

2 598

227

Disponibelt vid årets början

3 024

2 797

Ändamålsbestämda medel

5 622

3 024

Belopp i tkr

Not 3

SÄRSKILDA MEDEL

2014

2013

Insamlade medel

5 212

23 903

(Filippinerna)

(733) (23 698)

Insamlade medel

2014-12-31

2013-12-31

121 693

149 860

Gåvor som redovisats i resulta
träkningen

(Gaza)

(1 756)

-

Allmänheten

(Balkan)

(1 413)

-

Företag

13 600

10 469

(Ebola)

(961)

-

Summa

135 293

160 329

(Katastrofer)

(118)

(25)

(Syrien)

(121)

(79)

(Övriga)

(109)

(101)

165

117

Återförda medel

-16 323

-7 885

-64

-2 474

-16 387

-10 359

Information

-108

0

Insamlings- och administrationskost
nader

-312

-1 896

Årets resultat

-11 430

11 765

Disponibelt vid årets början

12 626

861

1 196

12 626

Beviljade medel, ej utbetalda

Ändamålsbestämda medel

Totala insamlade medel består av följande
Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda

Antalet volontärtimmar under året uppgår till 812 h fördelat på
31 h för Världens Barn och 781 h för Musikhjälpen. Värdet av
dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Summa

0

135 293

160 329

2014-12-31

2013-12-31

5,2

4,7

1

1,3

6,2

6

Medelantalet anställda
Män

HUNGERHJÄLPEN

2014

2013

Insamlade medel

2 203

11 645

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda

-673

-11 790

Insamlings- och administrationskost
nader

-220

-1 164

Årets resultat

1 310

Ändamålsbestämda medel

0

Not 4

Kvinnor

Disponibelt vid årets början

160 329

Stiftelsen Radiohjälpens kansli sitter i lokaler som ägs av
Sveriges Radios Förvaltnings AB (SRF). SRF är en del av
public service och ägs av Sveriges Television AB, Sveriges
Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. SRF äger fastigheter i vilka SVT, SR och UR bedriver verksamhet och de
interndebiteras hyra för de lokaler de nyttjar. Den fastighet
som Radiohjälpens kansli sitter i ingår i SVT:s lokalhyra och
Radiohjälpen betalar därmed inget för detta. Värdet av hyran
har inte redovisats i resultaträkningen.

Anställda och personal
kostnader

Särskilda medel består av insamlade medel som inte är att
hänföra till någon av de fasta insamlingarna. Därför kan
specifikationen av medlen variera mellan åren.

135 293

Summa

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter (varav män)

7 (4)

7 (3)

Suppleanter (varav män)

6 (2)

6 (2)

1 (1)

1 (1)

Generalsekretarere (varav män)
Löner och andra ersättningar

-1 310

-1 310

0

0

-1 310

Styrelse

0

0

841

820

2 157

2 146

Summa

2 998

2 966

Sociala kostnader

1 380

1 332

(359)

(333)

Generalsekreterare
Övriga anställda

(Varav pensionskostnader exkl.
löneskatt)

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren erhåller en månadslön på 68 225 kronor, utöver det tillkommer
skattepliktiga förmåner för TV-licens och prenumeration på en
dagstidning (i likhet med för övrig personal). Av pensionskostnaderna ovan avser 161 tkr Radiohjälpens generalsekreterare.
Generalsekreteraren har en uppsägningstid på tolv månader
från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden sex månader.
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Belopp i tkr

Not 5

Not 9

Ersättning till revisor

Långfristiga värde
pappersinnehav

Radiohjälpen anlitar revisionsbyrån PwC. Ersättning till revisor
uppgår under 2014 till 160 tkr för revisionsuppdrag och 10 tkr
för övriga intyg.
Not 6
Resultat från övriga värdepapper
2014-12-31
Räntor

2013-12-31

986

1 623

Not 7
Immateriella tillgångar
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

2013-12-31

896

641

0

255

896

896

-555

-214

-114

-341

-669

-555

227

341

Not 8

2014-12-31

2013-12-31

43

43

Försäljningar och utrangeringar

-20

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23

43

-40

-37

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

17

0

Årets avskrivningar

0

-3

-23

-40

0

3

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

42

2013-12-31

Svenska bolag, Nordea

1 000

1 000

BNP Paribas, Garantum

1 000

1 000

RBS, SIP Nordic

2 000

2 000

RBS, Öhman

1 000

1 000

Sampo, Nordea

1 000

1 000

1 014

1 014

1 000

1 000

517

517

General Electric, Nordea
Commerzbank, Öhman
Volvo, Nordea räntebevis
Ericsson, Nordea räntebevis

514

514

VW, Nordea räntebevis

519

519

Metso, Nordea räntebevis

511

511

Summa

10 075

10 075

Marknadsvärde

10 467

9 913

2014-12-31

2013-12-31

Upplupna intäkter Världens Barn

1 577

3 163

Upplupna intäkter Musikhjälpen

18 513

11 524

Upplupna intäkter Postogram

66

79

Upplupna intäkter Särskilda
medel

116

6 860

Upplupna räntor

134

217

20 406

21 843

2014-12-31

2013-12-31

30 000

50 371

17 968

9 969

Not 10
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Summa

Inventarier

Ingående anskaffningsvärden

2014-12-31

Not 11
Kortfristiga placeringar
Ålandsbanken
Certifikat

3

67

Summa

Övrigt kortfristiga placeringar

47 971

60 407

Marknadsvärde

47 974

60 407

Belopp i tkr

Not 12
Eget kapital
Stiftelse
kapital
Ingående balans

10 000

Reserveringar av
ändamålsbestämda
medel

Världens
Barn

Musikhjälpen

67 896

Radio
hjälps
fonden

34 759

10 474

Utnyttjande av
ändamålsbestämda
medel

Kronpr.
Victorias
fond

1 144

3 024

136

2 597

-3 911

Särskilda Hunger
medel
hjälpen
12 626

Balan
serat
kapital

-1 310
1 310

10 000

78 370

30 848

1 280

5 622

Not 13

Not 15

Skatteskuld

Likvida medel
2014-12-31

2013-12-31

-3

-83

Beräknad särskild löneskatt

80

74

Betald F-skatt

Skattekontot

1 196

Kassamedel
Banktillgodohavanden

-73

-72

Kortfristiga placeringar

Upplupen särskild löneskatt 2012

0

83

Summa

Summa

4

2

132 279
14 517

-11 430

-15 340

Årets resultat efter
fördelning
Utgående balans

4 140

Totalt
eget
kapital

0

1 165

1 165

5 305

132 621

2014-12-31

2013-12-31

5

6

60 537

47 180

47 971

60 407

108 513

107 593

Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. Inga
krediter finns.
Not 14
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2014-12-31

2013-12-31

Semesterlöner

107

124

Upplupna sociala avgifter

127

117

Revisionsarvode

80

70

764

1 052

1 078

1 363

Övriga poster
Summa
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BILAGA 1 – BEVILJADE PROJEKT VÄRLDENS BARN
Projektnummer

Organisation

Projektnamn

Land

Beviljad
summa

INT14.001

SIRA

SIRA-skolorna

Palestina

500 000

INT14.002

Föräldralösa Barn

Stärka rättigheter för barn med funktionsnedsättningar

Kina

154 000

INT14.021

IOGT/NTO

Protection of Street Children VCDF

Thailand

177 000

INT14.023

Equmeniakyrkan

Vaccinationsprojekt Bandungu

DR Kongo

600 000

INT14.024

Barnens Räddningsark

El Arca ungdomshem

Bolivia

200 000

INT14.025

Barnens Räddningsark

Rosa de Sarón ungdomshem

Bolivia

250 000

INT14.026

Tostan Sverige

Project 3, year 3

Senegal

1 000 000

INT14.027

Rotarys Läkarbank

Jeeplinjer Mumias/Matungu

Kenya

700 000

INT14.028

Lions

Diabeteskliniken i Negombo

Sri Lanka

1 121 000

INT14.028

Lions

Diabeteskliniken i Negombo

Sri Lanka

1 000 750

INT14.030

Clowner utan gränser

Rätten till skratt

Kambodja

160 000

INT14.031

Clowner utan gränser

Circus for life

DR Kongo

165 000

INT14.032

Clowner utan gränser

The Laughing Curry

Indien

175 000

INT14.033

Clowner utan gränser

Syriens barn

Jordanien, Libanon, Irak

600 000

INT14.034

Clowner utan gränser

Send in the Clowns

Filippinerna

355 000

INT14.035

Clowner utan gränser

Flygande cirkus för starka barn

Rwanda

240 000

INT14.036

Clowner utan gränser

Barn är barn

Burma

600 000

INT14.037

Kvinna till kvinna

Adolescent Girls’ Rights

Liberia

738 300

INT14.038

Barnfonden

Changing the Mindset fo Fight Harmful
Traditional Practices

Etiopien

600 000

INT14.039

Liberia Dujar

Literacy Programme

Liberia

INT14.040

Viskogen

Lake Victoria Agroforestry Programme

Rwanda, Tanzania

1 000 000

290 000

INT14.041

WaterAid

Improving Childrens’ Health and Education

Etiopien

1 268 949
1 058 724

INT14.042

Erikshjälpen

FGM and Child Rights

Mali

INT14.043

Erikshjälpen

Association of Charitable Children
Institutions of Kenya

Kenya

1 175 470

INT14.044

Erikshjälpen

Mai Community Livelihood Development Project

Laos

1 294 118

INT14.046

Hungerprojektet

Enemore Epicentre 2014

Etiopien

448 024

INT14.047

Evangeliska Frikyrkan

Grundskoleutbildning för Bayaka-barn

Centralafrikanska Rep.

352 200

INT14.048

IM

Education for all in Gaza

Palestina

1 000 000

INT14.049

Plan Sverige

Right to a Life in Dignity

Thailand

1 100 000

INT14.050

Rädda Barnen

Child Protection West Africa

Västafrika

2 973 796

INT14.051

Rädda Barnen

Child Protection Senegal

Senegal

2 935 556

INT14.052

PMU

ECD Project

Zimbabwe

1 647 000

INT14.053

Röda Korset

Child and Youth Advocacy and Rehabilitation

Liberia

981 370

INT14.054

Röda Korset

Support to Polio Vaccination Campaigns in Africa

Burkina Faso, Sydsudan

785 100

INT14.055

Röda Korset

Community Based Disaster Risk Reduction

Bangladesh

1 275 780

INT14.056

Röda Korset

Community Based Health and First Aid

Burma

3 827 350

INT14.057

Röda Korset

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Palestina

3 140 400

INT14.058

Föräldralösa Barn

Global Child Protection Engagement
Programme

Sydafrika

473 485

INT14.059

Svenska Afghanistankommittén

Promotion of Inclusive Education

Afghanistan

438 000
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INT14.060

Svenska Afghanistankommittén

School Construction Project 2014

Afghanistan

1 156 000

INT14.062

IOGT/NTO

VCDF-CR Drop-in Centre

Thailand

INT14.063

Unicef

Förhindra hivsmitta från mamma till
barn

Moçambique

3 575 000

INT14.064

We Effect

Regional Housing and Habitat Programme

Latinamerika

3 575 000

INT14.065

Svenska kyrkan

Water Tanks for Schools in Karagwe

Tanzania

INT14.066

Svenska kyrkan

Securing Rights of Children in Rural
Cambodia

Kambodja

INT14.067

Svenska kyrkan

WASH Intervention for School Children

Etiopien

INT14.070

Hand in Hand

Creating 15 Child Friendly Villages

Indien

750 000

INT14.071

KFUM

Youth Rights and Participation

oPt

500 000

INT14.072

PMU

Utbildning och mobilisering för utsatta
barn

Sri Lanka

752 000

INT14.073

PMU

Nutrition 2014-2015

DR Kongo

1 176 000

INT14.074

Clowner utan Gränser

Musik, rytm och rörelse i DR Kongo

Rwanda

234 440

INT14.075

Clowner utan Gränser

Skratt är en rättighet

Bangladesh

175 000

400 000

1 977 360
42 640
1 495 000

INT14.077

Läkarmissionen

Gatubarnsprojekt i Kampala

Uganda

400 000

INT14.078

Läkarmissionen

Skolstöd och självförsörjning

Kenya

800 000

INT14.079

Läkarmissionen

Give a Child a Family

Sydafrika

INT14.080

Läkarmissionen

Integration av gatubarn

Bangladesh

INT14.081

Barnfonden

Improved access to birth certificates for Burkina Faso
children

INT14.082

Diakonia

Protection and assistance to ethnic
minority women and girls

Thailand

1 220 000

INT14.083

Diakonia

Social Justice for Enhanced Quality of
Life

Sri Lanka

1 380 000

INT14.084

Diakonia

Child Protection and Rights Education

Kenya

400 000

INT14.085

Diakonia

Fight against Unemployment and
Idleness

Burkina Faso

575 000

INT14.085

Diakonia

Fight against Unemployment and
Idleness

Burkina Faso

25 000

INT14.087

Ankarstiftelsen

Gröna sidan

Colombia

1 800 000
500 000
700 000

400 000

INT14.088

KFUM

Act2Live

Senegal

INT14.089

KFUM

Street Children Centre

Zambia

1 000 000
903 700

INT14.090

JOHA Trust

Stipendier till fattiga flickor

Tanzania

500 000

INT14.105

Lions

Skolbygge åt Mayaindianer

Mexiko

571 035

INT14.106

Lions

Ögonklinik i Banankélédaga

Burkina Faso

882 215

INT14.107

Föräldralösa Barn

Stärka skyddet och omhändertagandet Sydafrika
av utsatta barn i lokalsamhället

INT14.109

SISK

Barnbibliotek i Sadr City

Irak

160 983

INT14.110

Svenska kyrkan

Preventing Domestic Violence

Moldavien

60 000

200 000

INT14.111

Clowner utan gränser

Skratt är en rättighet

Burma/Bangladesh

175 000

INT14.112

Clowner utan gränser

Circus for Life

DR Kongo

162 000

INT14.113

Clowner utan gränser

Flygande cirkus för starka barn

Rwanda

228 500

INT14.114

Clowner utan gränser

Syriens barn

Grekland/Italien

305 060

INT14.115

Plan Sverige

Right to a Life in Dignity

Thailand

INT14.117

Emmaus

Stöd till barn i två palestinska flyktingläger

Libanon

INT14.118

Hand in Hand

Creating 12 Child Friendly Panchayats

Indien

1 500 000
313 171
750 000
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BILAGA 2 – BEVILJADE PROJEKT MUSIKHJÄLPEN
Projektnummer

Organisation

Projektnamn

Land

Beviljad summa

INT14.003

Hungerprojektet

Maternal Health in Ghana

Ghana

684 588

INT14.004

Svenska kyrkan

School WASH project in Maban refugee camps

Sydsudan

1 800 000

INT14.005

Barnfonden

Promoting Safe Motherhood

Etiopien

1 719 000

INT14.006

Amnesty

Empowering rural girls in Zimbabwe

Zimbabwe

250 000

INT14.007

Unicef

Stärka vårdsystemet för mammor och
barn

Sierra Leone

1 598 000

INT14.008

PMU

Vård till kvinnor på Panzisjukhuset

DR Kongo

1 000 000

INT14.008

PMU

Vård till kvinnor på Panzisjukhuset

DR Kongo

250 000

INT14.009

Afrikagrupperna

NAPPA

Namibia

656 700

INT14.010

Svenska kyrkan

Mentormödrar för förbättrad mödrahälsa

Sydafrika, Swaziland,
Etiopien

2 000 000

INT14.011

Plan Sverige

Mina och dina sexuella och reproduktiva rättigheter

Bolivia

1 841 402

INT14.012

Läkare utan Gränser

Emergency Obstetric and Neonatal
Care

Haiti

3 000 000

INT14.013

Svalorna Latinamerika

Suma Thakhi delprogram 3

Bolivia

245 150

INT14.014

Operation Mercy

Combined Sughd water projects

Tadzjikistan

306 000

INT14.015

Unicef

Öka tillgången till rent vatten hos
hushåll

Sierra Leone

2 300 000

INT14.016

Svenska kyrkan

Access to safe water för school children

Tchad

2 000 000

INT14.022

AMREF

Utveckling och förbättring av barnmorskeutbildning

Etiopien

800 000

INT14.029

Mutomoprojektet

Dammbygge Kaseva (tillägg till 12.107)

Kenya

101 446

INT14.041

WaterAid

Improving Childrens’ Health and Education

Etiopien

431 051

INT14.045

Erikshjälpen

Karuna Bal Vikas Project

Indien

1 300 000

INT14.061

Svenska Afghanistankommittén

Mother and Child Health Promotion

Afghanistan

1 123 000

INT14.068

Rädda Barnen

Safe Motherhood

Peru

1 800 000

INT14.069

Röda Korset

Health in Afghanistan

Afghanistan

2 000 000

INT14.086

Röda Korset

Health and Care in Somaliland and
Puntland

Somalia

2 000 000

INT14.098

Hand in Hand

Improving Maternal Health

Indien

741 000

INT14.099

EFS

Free Caesarean section at Aira Hospital

Etiopien

200 000

INT14.100

Barnfonden

Adolescent Friendly Sexual and Repro- Uganda
ductive Health Services.

1 510 675

INT14.101

Plan Sverige

Preventing early pregnancies

Togo

1 573 000

INT14.102

Tostan Sverige

Protecting Girls through Youth-led
Empowerment

Senegal

1 527 601
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BILAGA 3 – BEVILJADE PROJEKT ÖVRIGA FONDER
(INTERNATIONELLT)
Projektnummer

Organisation

Projektnamn

Land

INT13.134

Svenska kyrkan

Emergency Response to Typhoon
Haiyan

Filippinerna

INT14.003

Hungerprojektet

Maternal Health in Ghana

Ghana

INT14.017

We Effect

Livelihood Rehabilitation and Disaster
Preparedness

Filippinerna

Beviljad summa
2 000 000
660 412
1 500 000

INT14.018

Diakonia

Rehabilitation after typhoon Haiyan

Filippinerna

1 052 105

INT14.019

Plan Sverige

Emergency Response to Typhoon
Haiyan

Filippinerna

1 500 000

INT14.020

Röda Korset

Typhoon Haiyan

Filippinerna

4 990 426

INT14.029

Mutomoprojektet

Dammbygge Kaseva (tillägg till 12.107)

Kenya

INT14.046

Hungerprojektet

Enemore Epicentre 2015

Etiopien

11 976

INT14.076

Rädda barnen

Immediate emergency support

Serbien

489 150

INT14.091

Röda Korset

Water and Sanitation

Sydsudan

1 000 000

INT14.092

Barnfonden

Restoring Livelihoods in the Visayas

Filippinerna

1 500 000

20

INT14.093

Röda Korset

Flash Floods

Serbien

250 000

INT14.094

Röda Korset

Floods

Bosnien-Hercegovina

250 000

INT14.095

Rädda Barnen

Emergency Response Gaza

Palestina

300 000

INT14.096

Islamic Relief

Urgent assistance for IDPs

Palestina

300 000

INT14.097

Islamic Relief

Reconstruction of houses

Bosnien-Hercegovina

500 000

INT14.103

Svenska kyrkan

Support to Gaza and the West Bank

Palestina

802 500

INT14.104

Diakonia

Psychosocial support Intervention

Palestina

352 120

INT14.108

ALEF

Empowerment groups in DR Congo

DR Kongo

300 000

INT14.109

SISK

Barnbibliotek i Sadr City

Irak

39 017

INT14.119

Islamic Relief

WASH response project

Jemen

1 000 000

INT14.120

Lepramissionen

7-up Disability Project

Burma

229 800

INT14.121

Barnfonden

Re-establishing businesses destroyed
by typhoon Haiyan

Filippinerna

658 399

49

BILAGA 4 – ORGANISATIONER SOM BEVILJATS
STÖD FRÅN VICTORIAFONDEN (NATIONELLT)
Astma- och Allergiförbundet

RBU Stockholms län

Autism- och Aspergerförbundet

RBU Örebro län

DHB Västra

RG Aktiv Rehabilitering

Dövidrott Västra

Ridföreningen Lunk i Kring

Eolshälls 4H-gård

Riksförbundet FUB

Epilepsiföreningen Dalarna

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Epilepsiföreningen Norra Skåne

Riksförbundet Unga Allergiker

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Romfartuna GIF

Föreningen Tuberös Skleros

Röda Korset Vallåkra Ungdomskrets

Föreningen Uddevalla Sim

Skånes Handikappidrottsförbund

Föreningen Åhuslägret

Stamningsförbundet

Föreningstecken Teckenryttarna

Stiftelsen Sommarsol

Föräldraföreningen Talknuten

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

GKSS-Göteborgs Kungliga Segelsällskap

Sturge Weber föreningen Sverige

Gränslösa Läger

Stättareds 4H-klubb

Göteborg-Grötö Segelsällskap

Svensk Dysmeliförening

Hallands länsförbund av 4H

Svenska CDG-föreningen

Handikappseglarklubben Vindens Vänner

Svenska Diabetesförbundet

Hjärtebarnsfonden

Svenska Downföreningen

Idrottsklubben Surd

Svenska Dövidrottsförbundet

ILCO Riksförbundet

Svenska OCD-förbundet Ananke

Korpen Ludvika

Svenska Ridsportförbundet

Kristna synskadades förening Syskonbandet

Svenska Röda Korset Malmö

Köpings Bordtennisklubb Internationella

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Lindesberg Handikapp Hästklubb

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Lunds Handikappidrottsförening

Synskadades Riksförbund Väst

Malmö KFUK-KFUM

Södertörns Handikapp Innebandyförening

Mälarhöjden IK Fotboll

Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening

Nacka Handikappidrott

Unga Hörselskadade

Neuroförbundet

Unga Hörselskadade Stockholms län

Njurförbundet

Ungdoms Idrottsföreningen Viljan

Norrtälje Autismförening

Ungdomsföreningen Viljan

Oxie Golfklubb

Uppsala KFUK-KFUM

Passalen

Verdandi Söder Helsingborg

Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet

Williams Syndromföreningen i Sverige

RBU Jämtland

Ästads 4H-klubb
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BILAGA 5 – ORGANISATIONER SOM BEVILJATS
STÖD FRÅN RADIOHJÄLPSFONDEN (NATIONELLT)
Afasiföreningen Dalarna

Mälarhöjden IK Fotboll

Afasiföreningen Halland

Neuroförbundet

Afasiföreningen i Helsingborg

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän

Afasiföreningen i Stockholms län

Parkinsonföreningen Helsinborg

Afasiföreningen Norrbotten

Personskadeförbundet RTP

Afasiföreningen Skåne län

RBU Skaraborg Resekommitté

Astma- och Allergiförbundet

Region Väst av Sveriges Kristna Handikappförbund

Autism- och Aspergerförbundet

Reumatikerförbundet

Bjuvs Handikappförening

Riksförbundet Attention

DHR Falköping

Riksförbundet FUB

DHR Markaryd

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

DHR Vellinge

Röda Korset Centrumkåren

Fårö Röda Korskrets

Sandvikens Afasiförening

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Strokeföreningen Ystad

Föreningen Svenska Specialläger

Strokeföreningen Öresund

Gävleborgs läns Afasiförening

Svenska Ridsportförbundet

Handikappvännerna i Sjöbo kommun

Sverigefinska Synskadades förening

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Värmlands län

Synskadades förening Växjö

ILCO Dalarna

Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta

Klippan Bak o Fram

Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening

Kristna synskadades förening Syskonbandet

Timmele Gymnastik och Idrottsförening Handikappsektionen
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Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, Stockholm
Telefon: 08/784 00 00
E-mail: radiohjalpen@svt.se
Web: www.radiohjalpen.se
Facebook: www.facebook.se/Radiohjalpen

