
Ditt arv kan rädda och förändra liv
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RADIOHJÄLPEN VERKAR DÄR 
DET BEHÖVS SOM MEST

Radiohjälpens första insamling skedde 1939. Vi har har 
sedan dess, tillsammans med allmänheten, arbetat för 
att rädda och förändra liv. Sedan 1966 är Radiohjälpen 
en stiftelse med Sveriges Television (SVT), Sveriges  
Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som 
huvudmän. Radiohjälpens uppdrag är att samordna 
och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk 
public service och att sedan fördela dessa medel till 
internationella projekt och nationella aktiviteter.

Som fristående stiftelse inom public service utgör  
Radiohjälpen en oberoende och opartisk plattform där  
allmänheten, public service och enskilda organisationer 
möts för att stärka människors rättigheter i Sverige och  
internationellt. Radiohjälpen får inget statligt stöd  
eller ekonomiskt bidrag från public service utan  
finansierar all verksamhet med allmänhetens gåvor. 

Det är tack vare dessa gåvor som Radiohjälpens  
insatser är möjliga. Att testamentera en gåva är en 
möjlighet att vara med och göra skillnad. 
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DITT ARV GÖR  
SKILLNAD FÖR FRAMTIDEN

Varför är det bra att skriva ett testamente?

Att skriva ett testamente är att uttrycka sin önskan  
inför framtiden. Hur vill du att dina tillgångar ska  
fördelas när du inte längre finns i livet? Ett testamente 
är på så sätt en trygghet för både dig och dina anhöriga 
då det tydligt visar din vilja. Du kan testamentera dina 
tillgångar till vem du vill, däremot har dina barn  
- bröstarvingar - rätt till sin laglott, det vill säga halva
arvslotten, även om du upprättat ett testamente. Finns
varken arvingar eller testamente går ditt arv till
Allmänna arvsfonden.

Att skriva ett testamente

Det finns vissa kriterier för att ett testamente ska vara 
giltigt. Det måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt  
undertecknat av dig som upprättar testamentet. Det 
måste även vara två samtidigt närvarande personer, 
som bevittnar när du egenhändigt undertecknar  
testamentet. Det är viktigt att efterleva de krav som  
lagen uppställer på vilka som får vara vittnen. Förvara 
ditt testamente på ett säkert sätt.

Att upprätta ett testamente behöver inte vara svårt men 
vi rekommenderar dock att en sakkunnig ser över det.

På bilden syns Shahed till höger med sina vänner i flyktinglägret 
Zaatari i staden Ibrid Jordanien. Fotograf. Peter Mattson



Kronprinsessan Victorias 
fond verkar för barn och 
unga med  
funktionsnedsättning och 
kronisk sjukdom och deras 
rätt till en aktiv fritid. Många 
barn och unga med  
funktionsnedsättning eller  
kronisk sjukdom har det  
svårare att delta i olika  
fritidsaktiviteter då  
nödvändiga extraresurser som exempelvis ledsagare 
kostar mycket. Detta kan resultera i en ökad isolering 
och en sämre fysisk hälsa för dessa barn.  
Kronprinsessan Victorias fond stödjer ideella föreningar 
som exempelvis arrangerar lägerverksamheter, resor,  

När du testamenterar ett arv till Radiohjälpen är du med 
räddar och förändrar människors liv. I och med att  
Radiohjälpen finansierar projekt både nationellt och  
internationellt kan du själv välja vilken fond du vill  
testamentera till, utifrån vad som känns viktigt för dig. 
Det går att testamentera till Kronprinsessan Victorias 
fond, Världens Barn eller Radiohjälpsfonden. 

TESTAMENTERA TILL 
RADIOHJÄLPEN

Kronprinsessan Victorias fond 

Världens Barn

Insamlingen till Världens 
Barn är Sveriges största 
manifestation för barns 
rättigheter internationellt. 
Barn är en av världens 
mest utsatta grupper  
- särskilt flickor-  då deras
rättigheter i många länder
inte respekteras och
tillgodoses. Miljontals barn
runt om i världen går inte i
skolan, lever med
hunger eller i väpnade konflikter. Stödet till Världens
Barn bidrar till att långsiktigt förbättra och förändra
förutsättningarna för de barn som lever i utsatthet och
främja deras rättigheter. En testamenterad gåva till
Världens Barn möjliggör det fortsatta arbetet med att
stärka och tillgodose barns rätt till hälsa, skola och
trygghet runt om i världen.

utflykter och olika idrotter som ofta kräver extra  
personal eller anpassad utrustning. Ett testamenterat 
arv till Kronprinsessan Victorias fond bidrar till att fler 
barn och unga får möjlighet till en aktiv fritid. På så sätt 
får de ett mer socialt liv där isolering kan brytas,  
självkänsla stärkas och livskvalitén höjas. 
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Radiohjälpsfonden stödjer aktiviteter och projekt både 
internationellt och nationellt där det behövs som mest. 
Fonden finansierar internationella projekt som arbetar 
med att långsiktigt främja mänskliga rättigheter samt till 
akuta humanitära katastrofer där arbetet främst  
fokuserar på att lindra nöd och rädda liv. Vid plötsliga 
humanitära katastrofer är behovet av stöd ofta akut och 
genom Radiohjälpsfonden kan hjälpen snabbt nå fram 
till de behövande. 

I Sverige möjliggör Radiohjälpsfonden aktiviteter för 
vuxna med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. 
Radiohjälpsfonden stödjer ideella föreningar som 
anordnar fritidsaktiviteter för människor med  
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Fonden 
står för kostnader som tillkommer för extra medhjälpare 
eller utrustning. 

Radiohjälpsfonden verkar där det behövs som mest, 
oavsett om det är i internationellt eller i Sverige.

Radiohjälpsfonden TILLSAMMANS RÄDDAR OCH 
FÖRÄNDRAR VI LIV. TACK!

Sedan Radiohjälpen började med insamling har mycket 
positivt hänt för människor runt om i världen. Idag går 
fler barn än någonsin i skolan och flickor bereds i större  
utsträckning en plats i skolbänken. Barnadödligheten 
har minskat tack vare vaccinationer i tidig ålder. Genom 
bättre mödravård överlever fler kvinnor sina  
förlossningar. Den extrema fattigdomen har minskat och 
tillgången till rent vatten har ökat. 

Det är glädjande och hoppfullt att situationen för många 
människor i världen har blivit bättre men det finns  
mycket kvar att göra. Tillsammans med våra  
samarbetsparter fortsätter därför Radiohjälpen att  
kämpa för en mer rättvis och jämlik värld.

Med ett testamente kan du vara med och rädda och 
förändra liv. Du kan bidra till att stärka rättigheter och 
förbättra möjligheterna för framtida generationer.  
Tillsammans gör vi skillnad.

Tack! 

Kristina Henshen, Generalsekreterare Radiohjälpen 

Foto: Benjamin Suomela/Finska Röda Korset



Radiohjälpen, 105 10 STOCKHOLM
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, Stockholm

Webbplats: www.radiohjalpen.se
Epost: radiohjalpen@svt.se

Telefon: 08-784 00 00 

Du kan alltid höra av dig till Radiohjälpen om du har några frågor eller 
funderingar. Maila i så fall radiohjalpen@svt.se eller ring 08-784 00 00. 


