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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
– När Radiohjälpen är aktiv, ja då vet
man att det är på allvar.
Servitören som ställde ned hamburgaren framför mig pekade på mitt Musikhjälpenmärke på jackan och fortsatte:
– Igår gick hela restaurangen ihop och
vi skänkte all vår dricks till Musikhjälpen. Det känns bra att vi kan hjälpa till
också.
Servitören var kanske hälften så gammal som jag men kände ändå att det
var ”på allvar” när Radiohjälpen drar
igång. Förra året kallades Radiohjälpen
för ”ärevördig” - också ett fint epitet men något som kanske hellre för
tankarna till en gammalmodig organisation som har svårare att engagera en
yngre publik. Därför kändes det extra
bra att Radiohjälpen genom kampanjer
som Musikhjälpen också kunnat nå ut
till de yngre generationerna. Sammanlagt samlades över 31 miljoner kronor
in till alla tjejers rätt att överleva sin
graviditet.
Och under 2013 försökte Radiohjälpen att vara på plats när det ”var på
allvar”. Året började med att Avicii

ville donera en miljon euro till Radiohjälpen, något som ledde till att vi
startade kampanjen Hungerhjälpen,
som avslutades med en stor konsert på
Berns den 1 juni.
Och året slutade med en stor naturkatastrof som föranledde hela Sverige att ställa upp – orkanen Haiyan
i Filippinerna var den svåraste orkan
som någonsin drabbat landet och det
svenska folket visade sig från sin mest
solidariska sida när vi samlade in 24
miljoner kronor till Filippinerna på
några veckor i slutet av året.
I juli firade vi kronprinsessan på Öland
i programmet Grattis kronprinsessan!.
När så mycket av det som Radiohjälpen gör handlar om humanitära
insatser i andra länder glömmer man
lätt bort den roll som Victoriafonden
spelar för familjer som har en familjemedlem med funktionsnedsättning.
Och i oktober kunde vi tillsammans
med de 21 organisationerna i Världens
Barnfamiljen och 45 000 volontärer
genomföra Världens Barnkampanjen
för 15:e gången – en kampanj som
verkligen engagerar hela Sverige.

2014 fyller Radiohjälpen 75 år och det
är en vital 75-åring som firar sitt jubileum. Nu gäller det att vi kan bevisa
att det går bra att vara ”ärevördig” och
ändå en modern organisation som genom kvalitet och innovativt tänkande
kan bibehålla det förtroende vi har
bland allmänheten.
Idag ser vi dagligen inbördeskriget i
Syrien på TV-rutorna. Vi följer den
humanitära situationen i Sydsudan och
t o m en av världens mest bortglömda
kriser, den i Centralafrikanska republiken, har nått tidningsrubrikerna. Men
Radiohjälpens uppdrag är inte bara att
belysa de stora, mediala katastroferna.
Den humanitära situation som kräver
flest liv årligen är inte krig. Det är inte
jordbävningar, tsunamis eller orkaner.
Det är torka som leder till undernäring och/eller svält. Torkan ger väldigt
sällan stora rubriker i tidningarna och
när den uppmärksammas är det ofta
väldigt sent.
Där har en ärevördig organisation ett
uppdrag. För när Radiohjälpen drar
igång är det på allvar.
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HISTORIEN
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D

en första insamlingen i svensk
radio skedde redan 1939. Under
appellen Det stora uppbådet drog
dåvarande Radiotjänst igång en julinsamling för beredskapsmännen och deras anhöriga, Julglädje åt neutralitetsvaktens män
och deras anhöriga. En radioinsamling var
då nytt och oprövat men inbringade nära
tre miljoner kronor (1939 års penningvärde, motsvarande ungefär 79 miljoner 2014)
efter tre veckor. Sedan dess har Radiohjälpen varit kanalen för Sveriges Radios och
sedan även Sveriges Televisions engagemang i humanitära frågor här hemma och
utomlands.
Efter kriget fortsatte insatserna med att
samla in pengar genom radion. Programmet Hjälp Europahjälpen – Lyssnarnas önskeprogram på grammofon samlade in pengar
för återuppbyggnaden av Europa och
mellan 1946 och 1949 inkom 5,2 miljoner
kronor (2013: 94 miljoner) till insamlingen.
1950 tilldelades Radiohjälpen det bekanta
postgironumret 90 1950 (kontrollsiffran -6
tillkom senare) av Näringslivets Granskningsnämnd och Bo Willners tillträdde
som Radiohjälpens förste intendent
(1950 – 1965). Ett rådgivande organ med
representanter för Röda Korset och Rädda
Barnen tillsattes och generaldirektören
för Medicinalstyrelsen deltog som expert.
De insamlade medlen hanterades av Röda
Korset.
1958 ersattes detta rådgivande organ av en
fördelningskommitté med representanter
för Sveriges Radio, Svenska Röda Korset,
Rädda Barnens Riksförbund och Stiftelsen
Sven Jerrings fond. Två år senare, 1960,
omvandlades denna kommitté till en särskild styrelse och i mars 1962 fick Radiohjälpen en helt egen styrelse med radiochefen, Olof Rydbeck, som ordförande.
I juni 1966 beslöts, att Radiohjälpen i
fortsättningen skulle bedriva sin verksamhet som en stiftelse med namnet Stiftelsen
Radiohjälpen. Samma år överfördes den
ekonomiska förvaltningen från Röda Korset till Sveriges Radios ekonomienhet. Maj
Ödman, som 1965 efterträtt Bo Willners
som chef för Radiohjälpen, ledde sedan
Radiohjälpens uppdrag fram till 1973.
Efter några år på 70- och 80-talen med en
nedgång i insamlingsaktiviteterna, ledde
omvälvningarna i Europa under 1989 till
ett uppsving i Radiohjälpens aktiviteter.
Helt plötsligt kom barnhemsbarn i Rumänien och situationen i de baltiska länderna,
som då fortfarande ingick i Sovjetunionen, i fokus. Svältkatastrofer på Afrikas
horn, krigen i Jugoslavien och folkmordet

i Rwanda bidrog alla till ett ökat stöd till
Radiohjälpens humanitära arbete. Parallellt
med detta genomfördes hela tiden också
insamlingar för projekt i Sverige, främst till
olika typer av arbete med sjuka barn, t ex
Barncancerfonden eller RBU.
1992 splittrades det tidigare Sveriges Radio
i flera bolag och det beslutades då, att
Radiohjälpen skulle få Sveriges Television som ny huvudman. Andra viktiga
händelser under 90-talet var starten av
den gemensamma insamlingskampanjen
Världens Barn 1997 och inrättandet av
fonden Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond,
eller kortare: Victoriafonden, samma år.
Insamlingen till förmån för Victoriafonden kom från 2002 att flyttas från nationaldagsfirandet till Kronprinsessans födelsedag den 14 juli och uppmärksammas idag
i SVT:s sändning Grattis kronprinsessan!
från Borgholm.

2008 tillkom Musikhjälpen. Baserat på ett
holländskt format, Serious Request, går projektet ut på att tre programledare sänder
radio non-stop i sex dygn från en glasbur,
utplacerad på ett torg någonstans i Sverige.
Från att första året ha samlat in ungefär 3
miljoner kronor, drog Musikhjälpen under
2013 in över 31 miljoner kronor.
Under 2013 genomfördes kampanjen
Hungerhjälpen, till förmån för nutritionsprojekt i Afrika söder om Sahara. Det
började med att DJ:n Avicii kontaktade
Radiohjälpen och ville donera en miljon
euro till förmån för projekt mot hunger i
Afrika. Tillsammans med Avicii och hans
manager Ash skapade Radiohjälpen Hungerhjälpen, där svenska folket utmanades att
matcha Aviciis donation. Sammanlagt drog
kampanjen in över 13 miljoner kronor.

Några viktiga årtal för Radiohjälpens större insamlingar:
1946
1950
1953
1956
1959
1960
1966
1967
1968
1969
1972
1973
1977
1980
1985
1985
1988
1990
1992
1993
1994
1997
1997
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013

Hjälp till Europas flyktingar
Poliokampanj
Översvämning i Holland, Radiohjälpens första stora katastrofinsats
Invasionen av Ungern
Världsflyktingåret
Jordbävningen i Agadir i Marocko
Översvämningar i Italien
Insamling för neurosedynbarn i Sverige och krigsoffer i Vietnam
Inbördeskriget och svälten i Biafra
Första Röda Fjädern-insamlingen som handlade om cancer
Den mänskliga katastrofen i det nya landet Bangladesh
En kampanj för Vietnamkrigets offer
Postverket och Radiohjälpen inleder ett samarbete kring Postogram
Katastrofhjälp till Algeriet och Östafrika
Live Aid, den globala solidariteten mot svält
Kampanjen Flykting 86
Jordbävningen i Armenien
Stöd till barnhemsbarnen i Rumänien
Flyktinghjälp i Somalia och stöd till Baltikum
Krigets offer i f d Jugoslavien
Flyktinghjälp efter folkmordet i Rwanda
En insamling för Världens Barn organiseras, från 2000 årligen återkommande
Kronprinsessan Victorias fond etableras för stöd till barn och unga med
funktionsnedsättning
Tsunamin i Sydostasien initierar en länge pågående kampanj
Jordbävningen i Kashmir
Cyklonen i Burma, Musikhjälpen startar
Krigets offer i Gaza, två temaveckor i SR och SVT för Världens Barn
Jordbävning i Haiti, översvämning i Pakistan
Svälten i Östafrika
Svältkatastrof i Sahelområdet i Afrika
Hungerhjälpen för nutritionsprojekt i Afrika söder om Sahara
Insamling efter tyfonen Haiyan i Filippinerna
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VICTORIAFONDEN
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5 845 702 KRONOR

R

ullstolsbasket är inte så lätt som
det kanske ser ut. Det kan Charlotte Kalla intyga, efter att tillsammans med Jovan Radomir från SVT ha
spelat en match mot Göteborgs Rullstolsbasketsklubb (GRBK) under SM-veckan i
Halmstad. Matchen var en del av ett event
under SM-veckan som SVT anordnade för
att belysa all den fantastiska handikappidrott som finns i landet. Allmänheten
fick också prova på hur det är att sitta i
en rullstol, manövrera den och samtidigt
försöka pricka en korg med bollen. Inte
helt enkelt.
Det står faktiskt i Barnkonventionen –
Artikel 31 erkänner barns rätt till vila,
fritid, lek och rekreation och Artikel 23
säger tydligt att detta gäller även barn med
funktionsnedsättning:

Själva insamlingen till Victoriafonden
kulminerar under firandet av kronprinsessans födelsedag på Öland den 14 juli. SVT
sänder programmet Grattis kronprinsessan!
från Borgholm och det finns möjlighet att
under sändningen ringa eller SMS:a och
stödja fonden.
Radiohjälpen samarbetar även med en rad
företag som stödjer Victoriafonden. T ex
mottog fonden 170 000 kronor från restaurangen Under Kastanjen och 369 000
kronor från Sveriges Bagare och Konditorer, som sålt prinsesstårtor till förmån för
fonden. Övriga företagssponsorer inkluderar Kungliga Blomsterstiftelsen och ATG.

Under året har Radiohjälpen också producerat en rad TV-program som ska visa
på hur pengarna från fonden används. Vi
har dessutom, tillsammans med främst
Stephan Yüceyatak Wilson och Markus
Granseth från SVT försökt lyfta handikappidrottens synlighet, som ett enkelt exempel på att en funktionsnedsättning inte
är ett hinder för att kunna idrotta – varken
på fritiden eller på högsta elitnivå.

Hur rullstolsbasketmatchen slutade? Charlotte och Jovan vann till slut. En vinnarskalle förnekar sig aldrig.

FAKTARUTA

Konventionsstaterna erkänner att ett barn
med fysiskt eller psykiskt handikapp bör
åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under
förhållanden som säkerställer värdighet,
främjar självförtroende och möjliggör barnets
aktiva deltagande i samhället.
Därför är mottot för Victoriafonden Alla
barn har rätt till en aktiv fritid. Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning eller
med en kronisk sjukdom har inte alltid
möjlighet att utöva sport eller tillträde till
fritidsaktiviteter på samma sätt som andra
barn. De kan behöva speciell utrustning
eller extra transporter men nästan alltid är
de i behov av medhjälpare som kan följa
med och hjälpa barnen under aktiviteterna. Och det är där som Victoriafonden
kommer in. Genom fonden finns det
möjlighet för den ideella funktionshinderrörelsen att söka medel för medhjälpare,
så att barnen får tillgång till den aktiva
fritid de har rätt till.

Att ha ett barn med funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom betyder att man som
förälder hela tiden måste kämpa för sitt
barns rättigheter. Även om det svenska
samhället bidrar med omfattande insatser
så är det ofta medel från Victoriafonden
som kan bidra till kostnader för medhjälpare och som därmed kan ge barnen samma möjligheter som andra när det gäller att
röra på sig.

Kronprinsessan Victorias fond startade 1997
som Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond, när
Kronprinsessan Victoria tackade ja till att
vara beskyddare för fonden. Fram till 2001
var insamlingsaktiviteterna koncentrerade
till firandet av Nationaldagen på Skansen i
Stockholm men fr o m 2002 har fokus legat
på firandet av kronprinsessans födelsedag i
Borgholm.

Eftersom Victoriafonden bara har möjlighet att stödja barn och ungdomar använder Radiohjälpen en del medel från den
icke öronmärkta Radiohjälpsfonden för att
kunna stödja liknande aktiviteter även för
vuxna. I båda fallen är det bara föreningar
som kan söka för planerade aktiviteter
– Radiohjälpen lämnar aldrig bidrag till
förmån för enskilda personer. Dessutom
överförde styrelsen 1 000 000 kronor från
Radiohjälpsfonden till Victoriafonden
under året.
Totalt beviljades 6 628 650 kronor från
Victoriafonden och 5 230 426 kronor från
Radiohjälpsfonden till aktiviteter för barn
och vuxna med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom i Sverige. En fullständig förteckning över alla mottagande
föreningar finns i Bilaga 2.

Fonden syfte är att möjliggöra för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom att få en aktiv fritid.
Detta sker främst genom stöd till medhjälpare vid olika typer av fritidsaktiviteter. Under en
period 2007 – 2011 hade fonden också haft
möjlighet att i begränsad mån bidra till forskning kring relevanta sjukdomar. De senaste
åren har minskade intäkter gjort att fonden
måste koncentrera sig på just fritidsaktiviteterna.
Fonden kan inte ge stöd till enskilda personer
utan arbetar tillsammans med handikappföreningar för att kunna ge stöd till inplanerade
fritidsaktiviteter. Radiohjälpens styrelse beslutar om vilka projekt som får stöd, baserat på
det underlag som Radiohjälpens nationella
arbetsutskott tar fram. Där ingår styrelsens
representanter från funktionshinderrörelsen,
Radiohjälpens generalsekreterare och en
representant från Kronprinsessparets Stiftelse.
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31 276 217 KRONOR

M

usikhjälpen 2013 ägde rum på
Gustav Adolfs torg i Göteborg
och sände oavbrutet mellan den
9 och 15 december. Årets tema var ”Alla
tjejer har rätt att överleva sin graviditet”
och det var uppenbart att det var ett tema
som engagerade många. Över 1 800 lokala
insamlingsinitiativ registrerades runt om
i landet (jämfört med 1 000 under 2012)
och när slutsummeringen gjordes på
kvällen den 15 december uppgick den
totala insamlade summan till svindlande
28 426 046 kronor som sedan steg ytterligare till 31 276 217 kronor när alla bidrag
räknats.
Årets programledare var Kodjo Akolor,
som satt i buren för tredje året i rad, och
de två nykomlingarna Sarah Dawn Finer
och Emma Knyckare, som tillsammans
guidade svenska folket genom temat
mödradödlighet. Under veckan fylldes
buren av artister, insamlare, specialister på
mödrahälsa, biståndsarbetare, politiker –
ja, alla som hade ett intresse av att stödja
Musikhjälpen.
I god Musikhjälpentradition blev det en
av programledarna som hade årets mest
önskade låt. Den här gången var det Sarah
Dawn Finers låt Kärleksvisan som var den
mest önskade.
Mattältet hade denna gång tagits över av
mästerkocken Carl Svensk Bodin, som
sålde framför allt sin pulled pork till alla
som var hungriga. Köerna ringlade sig
långa över torget oberoende av vilken
tid på dygnet det var och Carl och hans
volontärer fick inte mycket vila. Till slut
hade matförsäljningen inbringat fantastiska
716 569 kronor till Musikhjälpen.
Volontärer, ja. Sammanlagt deltog ett
60-tal volontärer med sitt arbete under
veckan. Deras arbetsuppgifter kunde vara
allting från att laga mat i tältet, sälja prylar
på torget, sitta i buren och ta emot pengar
som folk ville skänka och mycket annat.
Huvudpersonerna under Musikhjälpen är
dock alla som engagerar sig och samlar
in pengar, genom att önska musik eller
genom andra initiativ. Och engagemanget
tog sig många uttryck: Ni ställde fanfrågor
till Oscar Zia, Måns Zelmerlöw och Anton
Ewald, ni chattade med Bianca Kronlöf,

ni berättade om era mensminnen och ni
hittade på roliga roller derby-namn till
programledarna.
Varje dag kunde lyssnarna också följa och
interagera med Musikhjälpen i sociala
medier som Twitter, Instagram, Google+
mfl. I år fanns också lyssnarnas önskningar
samlade i en spellista på Spotify. Musikhjälpens gruppsida på Facebook växte
dessutom till otroliga 181 000 personer –
ingen annan insamling engagerar så många
människor.
Precis som tidigare år samsände SVT
mycket av Musikhjälpen. Medan Sveriges
Radio P3 och SVT:s webb sände nonstop, visade SVT highlights under kvällen
inom ramen för det nyinsatta programmet
Musikhjälpen Extra, som leddes av Sofia
Rågenklint. På kvällar och nätter sände
SVT direkt från buren.
Detta år skickade Musikhjälpen iväg Bianca Kronlöf som reporter till Bangladesh,
för att dagligen kunna skicka rapporter
om hur arbetet med att bekämpa mödradödlighet ser ut på plats. Trots att läget i
Bangladesh var ytterst spänt, med politiska
oroligheter som till slut gjorde att filmteamet fick återvända till Sverige i förtid,
kunde Bianca och hennes team producera
en rad inslag från Bangladesh, som visade
svenska folket hur situationen ser ut för
fattiga mödrar och deras barn på andra
ställen i världen.
Musikhjälpen fick dessutom ut ett utbildningsmaterial kring mödradödlighet till
skolor över hela landet och som svar på
detta drog 150 skolor igång egna initiativ.
Radiohjälpen hade under året haft en
viss oro för att de nya bestämmelserna
kring SMS-gåvor skulle göra det svårare
att skänka pengar via SMS, som ju är den
huvudsakliga kanalen för gåvor till Musikhjälpen. WyWallets förenklade hantering
av registreringsproceduren och en ökad
kännedom om betalningsreglerna gjorde
dock, att SMS-gåvorna t o m ökade jämfört med tidigare år. Största delen av den
ökningen stod den digitala bössan för – en
SMS-baserad lösning som förvandlar en
smartphone till en insamlingsbössa. Den
lanserades redan förra året men fick sitt
stora genomslag under 2013.

När Musikhjälpen drog igång fick Radiohjälpen en del kritik för att alla medel från
2012 års insamling ännu inte var utdelade.
Detta berodde på att det hade varit svårt
att identifiera tillräckligt kvalitativa projekt
som samtidigt var i linje med det årets
tema. För att undvika det problemet under
2013 hade Radiohjälpen redan tidigare
under hösten tillkännagivit årets tema
och bjudit in en rad organisationer att
inkomma med ansökningar redan innan
det fanns några medel. På så sätt kunde
Radiohjälpens styrelse vid ett extrainsatt
styrelsemöte i januari 2014 besluta om
över 12 miljoner kronor till relevanta och
bra projekt.

FAKTARUTA
Musikhjälpen är ett Public Service-format
från Holland som har funnits sedan 2004.
Programidén går ut på att engagera unga
lyssnare och tittare i kampen mot en undangömd humanitär katastrof. Musikhjälpen kom
till Sverige 2008 och här är programmet ett
samarbete mellan Sveriges Radio P3, SVT och
Radiohjälpen.
När Musikhjälpen sändes i Sverige för första
gången 2008 samlades det in drygt 3 miljoner kronor till människor på flykt. 2009 var temat malaria och insamlingen landade på 5,7
miljoner kronor. Året därpå gick den insamlade summan om drygt 12 miljoner kronor kr
till kampen mot handel med barn och 2011
handlade Musikhjälpen om flickors rätt att gå
i skolan, och drygt 18 miljoner kronor samlades in. 2012 samlades 23 301 823 kronor in
till kampen för att barnen i slummen har rätt
till rent vatten.
Årets tema, Alla tjejer har rätt att överleva sin
graviditet, beslutades av Sveriges Radio och
Radiohjälpen baserat på att minskad mödradödlighet är det av FN:s millenniemål som
är längst ifrån att uppnås. 99 procent av alla
dödsfall sker i låginkomstländer där det inte
finns tillgång till en fungerande mödravård.
Liknande insamlingar genomförs i bl a Holland, Belgien och Schweiz.
Källa: Sveriges Radio
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VÄRLDENS BARN
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71 500 000 KRONOR

V

ärldens Barn är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen, Sveriges
Television, Sveriges Radio och 21
stora svenska biståndsorganisationer. En
gång om året samlas alla dessa aktörer för
att samla in pengar tillsammans – ändamålet står i fokus och inte aktören.
Detta kallas Riksinsamlingen Världens
Barn och uppskattningsvis 45 000 frivilliga
engagerar sig framför allt under höstens
kampanjkulmen. Det handlar om organisationernas egna frivilliga i landets samtliga
290 kommuner, men också väldigt många
som vanligtvis inte tillhör en organisation.
Genom event och konserter, pengagåvor,
inköp av Noveller för Världens Barn, kollekter, basarer, secondhand, dörrknackning
och inte minst insamlingsbössor bidrar
också skolor och musikskolor, kommuner
och företag, föreningar och många fler till
att nå de stora insamlingsmålen. Världens
Barn har genom sitt breda engagemang
kommit att bli något av en folkrörelse.
Och just ordet tillsammans är det ord som
bäst beskriver denna satsning. Här samarbetar organisationsvärlden med skolor,
idrotten, politiker, kyrkor, föreningar och
kommuner med flera.
Kampanjkulmen äger rum i oktober och
började 2013 med ett program i SVT söndagen den 6 oktober. Under kampanjveckan visades varje kväll under veckan inslag
från projekt som fått stöd från kampanjen
och på fredagen den 11 oktober direktsändes den stora TV-galan från Artipelag
utanför Stockholm. För att inte kollidera
med den direkt avgörande kvalmatchen till
fotbolls-VM som sändes i en grannkanal
var sändningen denna gång uppsplittrad på
två delar med nyheterna i mitten. Programledare var Malin Olsson (som även
ledde programmet 2012) och Pelle Nilsson
från Lilla Aktuellt. Dessutom genomförde
Go’kväll sin sedvanliga Världens Barnvecka med inslag från projekt som fått
stöd och intervjuer med nyckelpersoner.
Söndagen den 13 oktober avslutades
kampanjveckan med ett sammanfattande
program på SVT1.
Utöver SVT:s engagemang var Sveriges
Radios 25 lokala stationer oerhört aktiva
och samlade genom olika aktiviteter in
över 7 miljoner kronor till kampanjen. I

Uppsala kunde man springa för Världens
Barn, i Karlskrona kunde man köpa skivor
från det digitaliserade skivarkivet och runt
om i landet arrangerade Sveriges Radio
direktsändningar, konserter och andra
aktiviteter till förmån för insamlingen.
Från norr till söder kunde P4 engagera
sina lyssnare till förmån för Världens Barn.
Skolklasser har tävlat med bössor, jättekörer har sjungit på torg och hundratals
motionärer har betalat för att få springa.
Det har varit galna upptåg som att köpa en
lunch med en utklädd björn eller få klippa
håret av programledaren.
Lotta Bromé och P4 Extra var motor i
insamlingen och lyssnarna kunde tävla om
bland annat chansen att äta middag med
Lotta Bromé och Carl-Jan Granqvist, åka
på fotbollsresa med Radiosporten eller
få en bil hemkörd av popartisten Eric
Saade. Totalt samlades det på två veckor in
7 343 644 kronor och de tre lokala kanaler
som samlade in mest bland sina lyssnare
var P4 Stockholm, P4 Västernorrland och
P4 Kronoberg.
Världens Barn har under åren utvecklat
ett antal unika och värdefulla särdrag.
Kampanjen är organisatoriskt den bredast
sammansatta i sitt slag i vårt land och har
resultatmässigt etablerat sig som en av de
mer framgångsrika insamlingskanalerna för
internationella ändamål. Även om de tolv
organisationerna som ingår i kärngruppen,
och därmed är garanterade vissa medel
från kampanjen, är centrala för kampanjen,
ingår alla 21 organisationerna som deltar
någon gång under perioden 2010 – 2015 i
Världens Barn-familjen. De tolv samverkande organisationernas frivilliga utgör
basen för Riksinsamlingsmobiliseringen.
Vid sidan av denna avgörande kärngrupp
har kampanjen vidtagit särskilda åtgärder i syfte att i en stegrande omfattning
mobilisera individer, organisationer och
lokala föreningar som inte avtalsmässigt
är knutna till kampanjen till ett aktivt
deltagande i Världens Barns riksinsamling.
Externa miljöer som är prioriterade är
bland andra skolvärlden, scoutrörelsen,
landets kommunala musik- & kulturskolor
samt idrottsrörelsen.
Riksinsamlingens tävlingsmoment, Kommunkampen, mellan kommunerna har
även under 2013 använts som ett stimu-

lerande verktyg. I denna tävling utsågs
Sorsele för nionde året i rad till Sveriges
”Mest generösa kommun”. Eskilstuna
kammade även i år hem titeln: ”Mest generösa storstadskommun” och Gotland seglade upp som vinnare av Sveriges ”Mest
generösa län”. Detta lekfulla inslag är med
och stärker samarbetet i många kommuner
och sporrar till ett än större engagemang.

FAKTARUTA
Insamlingen Tillsammans för Världens Barn
genomfördes första gången 1997 i ett
samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och
sju organisationer. Efter en paus på ett par
år återupptogs kampanjen år 2000 och har
sedan dess genomförts årligen. Under perioden 2010-2015 ingår följande organisationer i
Världens Barnfamiljen:
Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan,
Diakonia, Lions Sverige, PMU, Erikshjälpen,
IOGT/NTO, We Effect (tidigare Kooperation
utan gränser), Individuell Människohjälp, Unicef, Läkarmissionen, KFUM, Vi-skogen, Plan
Sverige, Svenska Afghanistankommittén, SOS
Barnbyar, Afrikagrupperna, Hoppets Stjärna,
Insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn samt
Clowner utan Gränser.
Sedan starten 1997 har Världens Barn-kampanjen samlat in totalt 1,24 miljarder kronor
till förmån för barnprojekt runt om i världen.
Idag fördelas 75% av de insamlade medlen
mellan de 12 organisationer som varje år
ingår i den centrala gruppen medan Radiohjälpen fritt förfogar över resterande 25%.
Det betyder, att även organisationer som inte
ingår i Världens Barnfamiljen kan söka medel
från kampanjen. Organisationer som ingår
i den centrala gruppen, och därmed är garanterade vissa medel, måste fortfarande söka
medel per projekt. Radiohjälpens styrelse
beslutar sedan på projektbasis, även för de s k
garanterade medlen.
Under 2013 ingick följande organisationer i
den centrala gruppen: Clowner utan Gränser,
Diakonia, Erikshjälpen, KFUM, Lions Sverige,
Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Röda
korset, Svenska kyrkan, Unicef och We Effect.
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HUNGERHJÄLPEN

12

13 833 966 KRONOR

D

unkande musik, hoppande
människor, lasershow. Är det
fest? Är det konsert? Ja, det är
både fest och konsert men också avslutningen på Radiohjälpens nyaste insamlingskampanj, Hungerhjälpen. Över 1 000
människor hade samlats på Berns den
1 juni för att lyssna till Petra Marklund,
Oskar Linnros, Agnes Carlsson, Ansiktet
och – naturligtvis – Avicii.
Det började när Avicii, eller Tim Bergling
som han egentligen heter, tillsammans
med sin manager Arash ”Ash” Pournouri
kontaktade Radiohjälpen och ville donera
en miljon euro till förmån för projekt mot
hunger i Afrika. Efter diskussioner om hur
donationen skulle genomföras på bästa
sätt enades vi om, att pengarna skulle kunna användas för nutritionsprojekt i Afrika
söder om Sahara samt att Radiohjälpen
skulle försöka uppmana den svenska befolkningen att matcha donationen – om en
person kan ge nio miljoner kronor kan nio
miljoner personer ge en krona var.
Det var startskottet för Hungerhjälpen.
Under våren genomfördes en tävling där
olika grupper tävlade om att dels samla in
så mycket pengar som möjligt till Hungerhjälpen, dels komma på den bästa insamlingsidén. Run for Rock hette det initiativ
som samlade in mest pengar – hela 19 268
kronor samlade löparna i Halmstad in till
kampanjen. Tävlingen om bästa insamlingsidé vanns av Tibble FN-förening,
som anordnade ett disco för yngre, som
de kompletterade med frågesporter och
andra aktiviteter för att väcka intresset för
nutritionsfrågor.
Tibble FN-förening fick också följa med
Radiohjälpen och besöka ett av projekten som fick stöd från Hungerhjälpen. I
oktober åkte en grupp på tio personer från
föreningen tillsammans med Radiohjälpen
och Unicef Sverige till Zambia för att
besöka Unicefs projekt mot undernäring
bland barn. De svenska ungdomarnas
möte med Zambia dokumenterades av
fotografen och producenten Levan Tsikurishvili och blev till filmen Hungerhjälpen:
På plats i Zambia, som visades på SVT
den 18 december.
Dessutom gjorde Utbildningsradion tre
egna dokumentärer om nutritionsfrågor

som visades under våren. Detta var en del i
det arbete som Radiohjälpen och Utbildningsradion gjorde för att nå ut till gymnasieskolor i Sverige. Utbildningsradion tog
också fram ett omfattande utbildningsmaterial som ställdes till skolornas förfogande. Tanken var, att verkligen kombinera
en informationskampanj med insamling,
toppad med house-musik.
Arbetet under våren dokumenterades och
mycket material lades ut på SVT:s och
Hungerhjälpens hemsidor. Happy Jankell
och Fanny Klefelt var Hungerhjälpens
webreportrar och lade ut filmer om hur
insamlingsarbetet framskred under våren.
De fanns också med bakom kulisserna
under den avslutande insamlingsgalan på
Berns och berättade om hur arbetet framskred bakom kulisserna.
Över 13 miljoner kronor samlades totalt in
– både från Avicii och Ash och från svenska folket. Alla som röstade i finalen på
Melodifestivalen bidrog med 2,8 miljoner
till resultatet. När pengarna sedan skulle
fördelas på olika projekt var det många organisationer som var intresserade att söka
medel. Totalt beviljades elva projekt som
genomfördes av elva olika organisationer.
Hungerhjälpen var en helt ny kampanj
med ett nytt upplägg. Startskottet för
insamlingen gick redan den 9 mars, när
Avicii och Ash inför finalen av Melodifestivalen annonserade att alla medel som
inkom till Radiohjälpen genom röstningsförfarandet under finalen skulle gå till
Hungerhjälpen. Efter det var det möjligt
för gymnasieklasser och andra grupper
att registrera sina insamlingsaktiviteter på
Hungerhjälpens hemsida och börja samla
in pengar.
Det var också första gången som Radiohjälpen stod som arrangör av en stor gala.
I samarbete med Stureplansgruppen och
Berns anordnades den 1 juni det stora
houseparty som SVT direktsände. Biljettintäkterna gick till kampanjen. Målgruppen
var yngre än för Radiohjälpens övriga
kampanjer – målet var ju inte bara att samla in pengar till förmån för nutritionsprojekt utan också att informera och etablera
ett intresse för biståndsfrågor hos en yngre
generation.

Hungerhjälpen genererade ett otroligt
engagemang på många ställen runt om i
landet och väckte ett intresse hos en delvis
ny publik. Under 2014 kommer insamlingen att ta en paus medan Radiohjälpens
styrelse utvärderar resultatet av kampanjen.
De insamlade pengarna fortsätter dock att
göra nytta – projekten som har fått stöd
fortsätter under 2014 och en del ända in i
2015.
Resan till Zambia blev ett oförglömligt
äventyr för Tibble FN-förening. Läs mer
om projektet på sidan 17.

FAKTARUTA
I kväll går vart fjärde barn och lägger sig
hungrigt i Afrika söder om Sahara. 234
miljoner människor somnar utan att veta om
det finns nog med mat för morgondagen.
Mammor som lever med konstant hunger
föder svagare barn och riskerar dö vid förlossningen.
Hungerhjälpen kom till efter att DJ:n Avicii
kontaktade Radiohjälpen och erbjöd en
donation på en miljon euro till förmån för
hungerprojekt i Afrika söder om Sahara. Radiohjälpen tog tacksamt emot den donationen och utmanade samtidigt svenska folket
att matcha den gåvan.
Hungerhjälpens insamlade pengar har gått
till att ge familjer verktyg att försörja sig och
producera mer mat. De används också vid katastrofer för att ge de mest utsatta omedelbar
tillgång till mat. Alla har rätt att somna mätta.
Följande organisationer fick ta del av medlen:
Islamic Relief, Svenska kyrkan, We Effect,
Unicef, Erikshjälpen, Hungerprojektet, Rädda
Barnen, Afrikagrupperna, Svenska FN-förbundet, Evangeliska Frikyrkan och Barnfonden.
Projekten genomfördes i Niger, Somalia,
Kenya, Zambia, Sydsudan, Ghana, Moçambique, DR Kongo, Centralafrikanska republiken
och Mali.
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FILIPPINERNA

14

23 697 911 KRONOR

N

är stora katastrofer inträffar
ute i världen har Radiohjälpen
alltid möjlighet att gå ut med en
separat katastrofappell till förmån för de
drabbade. När orkanen Haiyan drog in
över Filippinerna den 8 november fanns
därför en beredskap att snabbt starta en
katastrofappell och den lanserades i SVT
vid elvatiden på morgonen söndagen den
10 november, när Radiohjälpen börjat få
en överblick över omfattningen av skadorna efter tyfonen Haiyan. Genom appeller
i radio och TV samlades redan under de
första 24 timmarna en miljon kronor in.
Den 13 november fattade SVT:s ledning
ett unikt beslut – hela lördagen den 16
november skulle ägnas åt Filippinerna och
alla redaktioner skulle få i uppdrag att på
något sätt uppmärksamma katastrofen
och Radiohjälpens insamling. Dessutom
sände SVT alla skarvar mellan programmen under lördagen live från olika ställen i
Stockholm.
Ett antal SVT-profiler ställde upp under lördagen och uppmanade svenska
folket att bidra till Radiohjälpens insamling. Klockan 9 på morgonen stod Peter
Settman på Centralen i Stockholm och
skramlade med bössor i rosa och grått och
han avlöstes under dagen av Pelle Nilsson,
Sanna Salameh, Rickard Olsson, Per Sinding-Larsen, Jessica Gedin, Ebba Kleberg
von Sydow, Joachim Vogel, Kim Veerabuthroo Nordberg, Yvette Hermundstad,
Petra Mede, Christer Björkman och Malin
Olsson. SVT:s VD Eva Hamilton var
också ute under dagen, både som insamlare och journalist som intervjuade folk på
stan.
Det här var första gången som hela SVT
ställde upp på detta sätt för att uppmärksamma en katastrofinsamling för Radiohjälpen och resultatet var otroligt. Redan
innan sändningen var över hade mer än
10 miljoner kronor samlats in och innan
året var över hade 23,7 miljoner samlats in
till förmån för det humanitära arbetet på
Filippinerna. Flera företag bidrog också
till insamlingen, bl a Resurs Bank, som
tillsammans med sina kunder skänkte över
300 000 kronor till insamlingen.
Till skillnad från det utvecklingsinriktade
biståndet, som har som mål att hjälpa folk
att ta sig ur fattigdom, är det humanitära

biståndet inriktat på att rädda liv och lindra
nöd i samband med, eller i nära anslutning
till stora katastrofer – naturkatastrofer
eller krig och konflikt. De speciella omständigheterna under vilka det humanitära
biståndet bedrivs ställer extra stora krav på
de genomförande organisationerna. Det
är viktigt att se till att hjälpen verkligen går
till de mest behövande och att den hjälp
som skickas verkligen är den som behövs.
Alla insatser måste samordnas på plats,
så att alla organisationer inte arbetar med
samma saker på samma ställe. Här har, i
enlighet med FN:s generalförsamlings beslut 46:182 från 1991, FN en ledande roll i
att samordna alla insatser.
Radiohjälpen ställer därför extra höga krav
på genomförare av humanitära insatser.
Dessa krav tas fram specifikt för varje
enskild situation. För att komma i fråga
för medel från Filippinernainsamlingen var
organisationerna tvungna att ha pågående
verksamhet i Filippinerna, att ha tidigare
erfarenhet av humanitärt arbete i Filippinerna samt att beskriva hur man deltar i
den samordning av humanitära aktiviteter
som görs på plats. Därför var det relativt
få organisationer som kom i åtnjutande av
de insamlade medlen. Men i och med att
ett omfattande förberedande arbete hade
gjorts av Radiohjälpen kunde de första
projekten beviljas redan den 15 november,
d v s innan den stora kampanjen genomfördes. De organisationer som under 2013
fick stöd från kampanjen var: Unicef, Plan
Sverige, Diakonia, Röda Korset, Rädda
Barnen, Svenska kyrkan och Barnfonden.
Radiohjälpens internationella samarbetsorganisation, Emergency Appeals Alliance
(EAA) samarbetade nära kring informationsutbyte och gemensamma appeller.
Totalt samlade nätverket (med medlemmar i åtta länder) in nästan två miljarder
svenska kronor till Filippinerna. EAA:s
medlemmar, bland dem Radiohjälpen,
beslutade att reservera en stor del av de
inkomna medlen för tidig återuppbyggnad
i Filippinerna. Det betyder att alla medel
inte kommer att gå bara till akuta insatser,
utan även det mer långsiktiga återuppbyggnadsarbetet har fått stöd. Därför har inte
alla medel betalats ut omedelbart utan en
del kommer att användas under 2014. Så
gjordes även efter t ex tsunamin i Indiska
Oceanen 2004, där medel användes under
många år.

FILIPPINERNA
Yta

300 000 km²

Odlingsbar yta:

18%

Bevattnad odlingsbar yta:

18 790 km²

Befolkning

107 668 000

Urban befolkning:

48,8%

Förväntad livslängd:

72,5 år

Medianålder:

23,5 år

BNI/capita

4 700 USD

Hälsoutgifter som % av BNI

4,1%

Mödradödlighet

99 på 100 000

Andel av befolkningen i
fattigdom

26,5% (2009)

Andel av befolkningen
under 5 år med undervikt

20,2% (2011)

Utgifter för utbildning (%
av BNI)

2,7% av BNI

Andel av arbetskraften i
jordbruket

32%

Källa: CIA World Fact Book

FAKTARUTA
Den 8 november 2013 drabbades Filippinerna
av den kraftigaste tyfonen i landets historia.
Vindstyrkan i byarna uppgick till 105 m/s (380
km/h) som kraftigast och följdes av översvämningsvågor som ledde till stor förödelse.
Totalt berördes 14,1 miljoner människor av tyfonen, över 4 miljoner förlorade sina hem och 6
201 personer miste sina liv. Fortfarande i februari 2014 saknas över 1 700 personer. Nästan sex
miljoner personer förlorade sina inkomstmöjligheter och följderna för ekonomin i de drabbade
områdena är enorm.
Filippinerna är ett land som ofta är utsatt för
svåra naturhändelser. Under 2013 års tyfonsäsong drabbades landet av 13 tyfoner, 15 tropiska stormar (varav 8 klassades som ”allvarliga”)
och 16 tropiska lågtryck. Myndigheterna och
det civila samhället på Filippinerna är väl förberedda på dessa stormar och landet har en god
beredskap för att hantera katastrofer. Trots detta
tvingades myndigheterna väldigt snabbt att
begära internationell hjälp efter tyfonen Haiyan,
något som är ovanligt för Filippinerna.
Inom några dagar fanns över 13 000 lokala
hjälparbetare på plats i de drabbade områdena
utöver de internationella biståndsarbetare som
deltog i insatsen. Ett krav för att få stöd från
Radiohjälpen var att organisationen skulle ingå i
samordningen av insatser.
Källa: UNOCHA
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FRÅN VERKSAMHETEN
AFGHANISTAN

M

uzhgan är åtta år och döv sedan
födseln. Här sitter hon med
sin dövlärare, Abdulsatar, som
går igenom grunderna i det pashtunska
alfabetet med henne. För tio år sedan
gömde familjerna ofta flickor som Muzhgan – flickor och pojkar med någon form
av funktionsnedsättning sågs inte som fullvärdiga familjemedlemmar och familjerna
skämdes ofta för dem
– Man låste in dem i ett rum och deras
egna föräldrar kallade dem vid öknamn,
säger Abdulsatar.
Genom ett långsiktigt arbete för att
förändra attityder har Svenska Afghanistankommittén i många år arbetat för att

D

et är inte bara lättare att hoppa
när man är två – ibland är det
helt nödvändigt. Föreningen
Uddevalla Sim bedriver simträning för
barn med neuropsykiatriska nedsättningar eller syn-/hörselskador. Tre grupper i
veckan får på detta sätt möjlighet att simma och hoppa - något som de inte kunnat
göra på egen hand.
Vid just det här tillfället är också kronprinsessan med och hejar på. Det här är
en ganska typisk verksamhet som får stöd
av Victoriafonden – ett projekt som syftar
till att barn med funktionsnedsättning ska
kunna få en aktiv fritid.

16

integrera barn och vuxna med funktionsnedsättning i det afghanska samhället. Det
är ett långsiktigt arbete, som börjar med
att ändra attityder hos föräldrar och mullor
(böneledare) och som sedan omfattar utbildning av skolledare, lärare och specialister. Efter ett par års hemundervisning, där
barnen lär sig grunderna i teckenspråk, kan
de sedan slussas in i speciella skolor för
barn med funktionsnedsättning. Där får de
den undervisning och det stöd det behöver
för att kunna tillgodogöra sig utbildning.
Målet är, att liksom i Sverige efter ett par
år kunna integrera dem i vanliga klasser,
med hjälp av stödpersoner som besöker
dem regelbundet. Det är ett arbete som
tar lång tid och som måste förankras väl i
det lokala samhället och dess traditioner.
Men det som är unikt
med den här träningen
är att varje barn tilldelas
en ung simtränare och
träffar då ofta samma
person vid varje träningstillfälle. Detta gör
att kommunikationen
mellan barn och tränare
utvecklas och träningstillfällena kan utnyttjas
maximalt. Vattenaktiviteter är ganska personalintensiva och utan stöd
utifrån skulle det vara
svårt att genomföra dessa aktiviteter.

Yta

652 230 km²

Odlingsbar yta:

11,95%

Bevattnad odlingsbar yta:

32 080 km²

Befolkning

31 823 000

Urban befolkning:

23,5%

Förväntad livslängd:

50,5 år

Medianålder:

18,1 år

BNI/capita

1 100 USD

Hälsoutgifter som % av BNI

9,6%

Mödradödlighet

460 på 100 000

Andel av befolkningen i
fattigdom

36% (2009)

Andel av befolkningen
under 5 år med undervikt

32,9% (2004)

Utgifter för utbildning (%
av BNI)

ej tillgängligt

Andel av arbetskraften i
jordbruket

79%

Källa: CIA World Fact Book

Efter över 30 års närvaro i Afghanistan
har Svenska Afghanistankommittén den
erfarenhet och kompetens som behövs för
ett framgångsrikt arbete.
Projektet har i flera år fått stöd från
Världens Barnkampanjen. SVT sände ett
program om arbetet den den 18 oktober
2013.

Alla lektioner avslutas med gemensamma
vattenlekar. Och då kan man passa på att
hoppa från treans trampolin.

T

rots att Zambia gjort stora framsteg de senaste åren är undernäring
fortfarande ett stort problem.
Framför allt är det på landsbygden som
det finns en återkommande undernäring,
som varierar beroende på skördetider och
tillgång på mat. Många mödrar vet inte hur
de ska känna igen tecken på undernäring
eller hur den ska behandlas. Barnen kan
få i sig mat men ändå inte den näring de
behöver.
På bilden till höger arbetar Unicefs volontärer med att förbereda en näringsrik gröt,
som mammorna på sjukhuset får lära sig
att laga till sina barn. Sjukhuset strax utanför Lusaka tar emot undernärda barn, ser
till att de får näring och eventuellt mediciner för att överleva, och när de är färdiga
att skickas hem utbildar dessa volontärer
mammor i hur de ska se till att barnen får i
sig tillräckligt med näring.
Rose har arbetat
många år för
Unicef i Zambia
och är ansvarig
för mycket av
volontärarbetet:
– Utan dessa volontärer skulle vi
inte kunna rädda
många av barnen. Mammorna måste lära
sig att komma in i tid med sina undernärda
barn men de måste också få de verktyg de
behöver för att kunna ge dem näring.
Grace, som precis ska lämna sjukhuset
med sin tvåårige son, håller med:
– Det var ingen som talade om för mig
hur jag skulle laga mat. Jag var tvungen att
lämna mitt barn hos mormor för att kunna
jobba på fälten och när jag kom hem åt vi
det vi hade. Nu vet jag hur jag ska se till att
han inte blir sjuk igen.
Arbetet mot undernäring tar sig många
former. Tibble FN-förening, som vann
Hungerhjälpens tävling om bästa insamlingsidé, fick under en vecka i oktober
möjlighet att åka till Zambia och besöka
några projekt som genomförs av Unicef
på plats. Förutom arbetet med volontärerna ovan, samarbetar Unicef med lokala
myndigheter för att förbättra tillgången på
hälsovård och näringsriktig mat.
De allra svårast undernärda barnen måste
tas in på sjukhus för att få näringsriktig
mat. Man kan inte ge dem vanlig mat
meddetsamma, utan deras kroppar måste
först vänjas vid näringstillförseln. Men
sedan går tillfrisknandet ofta väldigt fort.

Barnen kan få näringstillskott, t ex i form
av Plumpy Nut, som är en speciellt framtagen jordnötskräm med mycket näring i,
men målet är alltid att barnen ska kunna
återvända hem och att deras mammor ska
få med sig tillräcklig kunskap för att ta
hand om dem hemma.
Samtidigt görs stora insatser för att förbättra jordbruk och jordbruksmetoder.
Zambia är, som de flesta afrikanska länder,
oerhört beroende av regelbundna regn,
vilket i sin tur leder till regelbundna skördar. Klimatförändringarna har lett till att
tork- och regnperioder inte längre kommer
med samma intervall, vilket leder till stora
störningar i matproduktionen. Grödorna
måste anpassas och göras härdigare och
nya odlingsmetoder måste tillämpas.
Stödet från Hungerhjälpen till Unicefs
arbete i Zambia går just till utbildning.
Unicef utbildar sköterskor, läkare och
annan personal på sjukhusen att hantera
undernäring på rätt sätt. De arbetar också
med att utbilda personer som söker upp
till exempel byråd och informerar om hur
man upptäcker undernäring och hur man
behandlar det i tid.
Det viktigaste vapnet mot undernäring
är ofta kunskap. Det är därför så stora
resurser satsas på utbildning. Men det är
också en fråga om fördelning av tillgängliga resurser. Många länder kan producera
tillräckligt med mat för sina egna behov
men delar av befolkningen lider ändå

ZAMBIA
Yta

752 618 km²

Odlingsbar yta:

4,52%

Bevattnad odlingsbar yta:

1 559 km²

Befolkning

14 222 000

Urban befolkning:

39,2%

Förväntad livslängd:

51,5 år

Medianålder:

16,7 år

BNI/capita

1 700 USD

Hälsoutgifter som % av BNI

6,1%

Mödradödlighet

440 på 100 000

Andel av befolkningen i
fattigdom

64% (2006)

Andel av befolkningen
under 5 år med undervikt

14,9% (2007)

Utgifter för utbildning (%
av BNI)

1,3% (2008)

Andel av arbetskraften i
jordbruket

85%

Källa: CIA World Fact Book

av undernäring. Därför räcker det inte
bara med utbildning, näringstillförsel och
förbättrade odlingsmetoder. Det är minst
lika viktigt att se till att det finns fungerande system för handel, marknader och
transporter. Matbistånd utifrån är inte bara
dyrt – det är ofta rent kontraproduktivt.
Det är mycket effektivare att se till att det
lönar sig att producera mat lokalt.
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SÅ ANVÄNDS PENGARNA
Internationella insatser

U

nder 2013 finansierade Radiohjälpen internationella insatser i totalt
48 länder. Kartan nedan visar
hur mycket pengar som beviljats för dessa
länder. Diagrammet till höger visar fördelningen mellan olika världsdelar. Detta
återspeglar Radiohjälpens styrelses vilja att
huvuddelen av projekten skall återfinnas i
Afrika söder om Sahara.

Fördelning på organisationer

Den största katastrofen under 2013 ägde
rum i Filippinerna och Filippinerna är också det enda land som fått över 10 miljoner
i finansiering.
Sammanlagt mottog 47 organisationer
finansiering från Radiohjälpen under 2013.
Diagrammet till höger visar vilka som var
de största mottagarna av medel. Organisationer som erhållit mindre än 1 000 000
kronor har slagits ihop till en tårtbit. I bilaga 1 redovisas vilka projekt som fått stöd
samt från vilka fonder stödet har kommit.

Geografisk fördelning
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Radiohjälpen har tydliga kriterier för vilka
organisationer och vilka projekt som kan
få stöd. Alla medel beviljas på projektbasis och det är Radiohjälpens styrelse som
fattar beslut om varje projekt. Inga medel
beviljas om den sökande organisationen
inte inkommit med en tydlig projektansökan som omfattar en beskrivning av
projektets mål och aktiviteter, en budget
samt en riskanalys.
För att kunna söka stöd för internationella
projekt måste den sökande organisationen
uppfylla vissa generella krav. Det måste
vara en svensk, folkrörelsebaserad organisation, man ska ha bedrivit biståndsverksamhet i minst två år, något som måste
dokumenteras genom årsberättelser, och
man måste ha ett 90-konto. Uppfyller
man de kraven kan man ansöka om så
kallat partnerskap med Radiohjälpen. Då
går Radiohjälpen igenom organisationens
uppbyggnad, syfte, medlemskap och ekonomi. Organisationer som vill söka medel
för humanitära projekt (katastrofprojekt)
måste dessutom lämna in ett dokument
där de noga beskriver hur de hanterar det
humanitära imperativet och de grundläggande humanitära principerna.
Vid större katastrofer med egna insamlingar, som t ex Filippinerna, kan Radiohjälpen
införa hårdare kriterier för organisationer
som vill söka stöd. För att söka katastrofmedel för Filippinerna till exempel, var
organisationen tvungen att ha pågående
verksamhet på Filippinerna, de skulle ha
tidigare erfarenhet av humanitärt arbete på
Filippinerna och de var tvungna att redovisa hur de förhåller sig till FN:s övergripande mandat för samordning.
Under 2013 införde Radiohjälpen nya riktlinjer för hur stor del av en organisations
totala finansiering för internationell verksamhet som får komma från Radiohjälpen,
detta för att undvika att Radiohjälpen får
ett alltför stort ansvar för en organisations
överlevnad. Radiohjälpen kan aldrig ta det
huvudsakliga ansvaret för en organisations
finansiering. Enligt de nya riktlinjerna får
en organisation med en total omsättning
på maximalt 500 000 kronor för internationell verksamhet inte erhålla mer än
50% av sin finansiering från Radiohjälpen.
Organisationer med en omsättning på
mellan 500 000 och en miljon kan få maximalt 35% av sin omsättning finansierad av
Radiohjälpen, är omsättningen mellan en
och tio miljoner är siffran 20% och organisationer med en omsättning på mer än tio
miljoner kronor om året kan få maximalt
10% av sin omsättning från Radiohjälpen.

De olika insamlingarna, eller fonderna, har
olika inriktning och finansierar olika typer
av verksamhet. Världens Barn finansierar
verksamhet för barn i andra länder, med
ett huvudfokus på barns hälsa, utbildning
och rätt till en värdig framtid. De organisationer som ingår i den s k kärngruppen för
Världens Barn-kampanjen (12 stycken per
år) är visserligen garanterade en viss andel
av de insamlade medlen men de måste
fortfarande söka medel på projektbasis
och alla projekt granskas av Radiohjälpen
innan de går till beslut.
Därutöver förfogar Radiohjälpen fritt över
25% av de insamlade medlen, som kan
komma även sådana organisationer till

godo som inte ingår i Världens Barn-familjen.
Musikhjälpen har ett nytt tema varje år.
Tanken med Musikhjälpen är, att den ska
belysa en bortglömd humanitär katastrof,
ett tema som får för lite uppmärksamhet
och som behöver uppmärksammas. Temat
ska grunda sig i något av FN:s millenniemål och kampanjen är alltid rättighetsbaserad. I Musikhjälpen finns inga
garanterade medel och de organisationer
som deltar i t ex buren är inte garanterade
att få stöd från insamlingen.
Hungerhjälpen var en ny kampanj som
riktade in sig på nutritionsprojekt i Afrika
söder om Sahara.

Insamlingarna procentuellt 2009 – 2013

Nationella insatser
De nationella programmen finansieras
framför allt genom Kronprinsessan Victorias fond, eller Victoriafonden. Här kan
organisationer som arbetar för barn med
funktionsnedsättning och/eller kronisk
sjukdom söka medel för att täcka kostnader för medhjälpare, som möjliggör för
barnen att ha en aktiv fritid. Även här fattar Radiohjälpens styrelse beslut på basis
av inkomna ansökningar. Innan ansökningarna går till styrelsen har de kvalitetssäkrats i det nationella arbetsutskottet, som
utöver Radiohjälpens generalsekreterare
består av Agnetha Vikenger (RBU), Lotta
Sondell (Lika Unika) och Elin Annwall
(Bröllopsstiftelsen).
Därutöver kan den icke öronmärkta Radiohjälpsfonden finansiera verksamhet för
vuxna med funktionsnedsättning.
Victoriafondens motto är att alla barn har
rätt till en aktiv fritid. Detta sker framför
allt genom att ge stöd till den ideella funktionshindersrörelsen för aktiviteter som

syftar till att ge barn med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom tillgång
till fritidsaktiviteter. Detta kan vara allt från
läger till rena sportaktiviteter. Fonden kan
aldrig ge bidrag till enskilda personer och
kan heller inte finansiera löner. Meningen
är inte att Victoriafonden skall beröva
samhället dess ansvar, utan fonden ska utgöra ett komplement till andra aktiviteter.
Även Radiohjälpens nationella program
har ett viktigt informationuppdrag. Flera
av de filmer som sändes om Victoriafondens verksamhet under 2013 visade
inte bara på de genomförda aktiviteterna
i sig utan också på varför de är viktiga.
Kronprinsessan medverkar själv i flera
filmer och flera av barnen och ledarna som
träffat henne genom aktiviteterna vittnar
om hennes engagemang för barn med
funktionsnedsättning.
En fullständig förteckning över vilka organisationer som erhållit stöd under 2013
finns i Bilaga 2.
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STYRELSEN
Radiohjälpens styrelse består enligt stadgarna av 13 personer, varav sju ska hämtas
från de olika programbolagen och sex från
organisationsvärlden. Ordförande är enligt
stadgarna den verkställande direktören
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.
Styrelsen har under 2013 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.

Ordinarie 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.

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.
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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 .

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.

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.

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.
I det vackra Karl Johanhuset med anor från 1800-talet sitter Radiohjälpens kansli.

Suppleanter
P

T

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
mm. Pia står bl.a. för originalidéerna
bakom P3 Guld och Svensktoppen nästa!
och har utvecklat insamlingseformatet
Serious Request till den svenska versionen
Musikhjälpen.

homas Nilsson är kanaloch 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.

hrister
Åkesson
är utbildare vid
Internationellt
Centrum för
Lokal Demokrati, dit han kom
2012. Christer
har arbetat som
biståndschef på
Lutherhjälpen
och direktor
för Lutherhjälpen samt som enhetschef
på Svenska kyrkans internationella arbete.
Han har dessutom carit ordförande får den
Internationella samordningsorganisationen
för kyrkornas humanitära insatser ACT
och styrelseledamot i Luterska kyrkornas
Genèvebaserade biståndsorganisation
Lutheran World Service

otta Sondell,
är federationssekreterare
och ledande
tjänsteman på
samarbetsorganisationen Lika
Unika. Lika
Unikas vision är
att öka respekten
för mänskliga
rättigheter i
svensk funktionshinderspolitik, som en
opinions- och lobbyorganisation. Lotta är
en organisationsutvecklare och kommunikatör, har tidigare arbetat på Svenska
Röda Korset och Svenska Röda Korsets
Ungdomsförbund med både regionala,
nationella och internationella utvecklingsoch mångfaldsprojekt.

C

L

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 1980tal arbetade hon på Sida med det humanitära stödet inne i Sydafrika under apartheid
samt det bilaterala stödet till ANC i exil.

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.
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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).

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.

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.

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 lön och personalfrågor, administrerar tack- och gåvokort och polistillstånd för insamling.
Susanne för protokoll vid Radiohjälpens styrelsemöten och skriver avtalen med sökande organisationer.

L

inda Andersson var mellan februari och augusti insamlingsansvarig vid Radiohjälpen. Hon kom närmast från Världens
Barnkampanjen, där hon arbetat med företagskontakter. Tidigare har Linda bl a arbetat vid SEB. I augusti lämnade
Linda Radiohjälpen för att arbeta för Vi-skogen i Nairobi och ersattes då av Micha Waernborg som tillträdde ett vikariat i
november.

M

icha Waernborg är insamlingsansvarig på Radiohjälpen och ansvarar för Radiohjälpens insamlingsarbete genom
kampanjer, appeller samt samarbete med företag. Hon arbetar tillsammans med relevanta redaktioner på SVT och
Sveriges Radio (samt i förekommande fall med UR) Micha sköter kontakten med privatpersoner och organisationers
insamlingar som administreras från Radiohjälpens kansli. Micha kommer närmast från en position som regionsamordnare
för Världens Barnkampanjen under två år. Hon har även arbetat med kommunikation inom investment samt drivit eget
företag.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

S

tiftelsen 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.
I linje med dessa ändamål arbetar Radiohjälpen med internationellt biståndsarbete,
med verksamhet till förmån för personer
med funktionsnedsättning i Sverige och
med information och upplysning relaterade till verksamheten i Sverige och internationellt. Radiohjälpen genomför inte de
första två kategorierna själv utan finansierar insatser som görs av relevanta och
kompetenta svenska partnerorganisationer.
Radiohjälpens internationella arbete inriktas idag på två huvudområden: akut stöd
vid humanitära katastrofer samt internationella utvecklingsinsatser i projektform med
barnfokus. Det nationella arbetet inriktas
främst på att stödja föreningar genom att
bidra till medhjälparkostnader.
Radiohjälpens 90-konto, 90 1950-6, beviljades redan 1950 och utgör en integrerad
del av Radiohjälpens grafiska identitet och
ingår i Radiohjälpens logotyp. Radiohjälpen registrerar aldrig sina givare och har
ingen förteckning över vilka som donerat
pengar. Detta är ett medvetet ställningstagande av styrelsen, som inte vill att
Radiohjälpen aktivt bearbetar tidigare
privata givare till att skänka mer pengar.
Under 2013 erhöll Radiohjälpen ytterligare
ett 90-konto, 90 04 17-9, som kompletterar
det befintliga kontot och används för olika
kampanjer, främst riktade till företag, där
en automatisk hantering av gåvorna krävs.
Radiohjälpens styrelse beslutade 2012 att
tills vidare inte registrera Radiohjälpen som
godkänd gåvomottagare hos Skatteverket.
Detta innebär att gåvor till Radiohjälpen
inte ger rätt till skattereduktion. Styrelsen
har gjort bedömningen att detta skulle
kosta för mycket i relation till vad det
skulle inbringa i form av ytterligare gåvor.
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Radiohjälpen följer dock löpande utvecklingen på området, inklusive hur andra
organisationer med 90-konto hanterar
frågan. Frågan kommer att utredas på nytt
under 2014.
I oktober 2013 deltog Radiohjälpen vid
årsmötet med det informella internationella nätverk av liknande organisationer som
har arbetsnamnet Joint Alliances Network.
Vid detta möte beslöts att formalisera
nätverket genom en överenskommelse.
Deltagande organisationer är, utöver Radiohjälpen, Disasters Emergency Committee (Storbritannien), Chaîne du Bonheur/
Glückskette (Schweiz), Humanitarian
Coalition (Canada), Aktion Deutschland
Hilft (Tyskland), AGIRE (Italien) samt
Consortium 1212 (Belgien). Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555 (Nederländerna) är associerad medlem. Radiohjälpen
valdes till ordförande i nätverket för det
första året. Samtidigt bytte nätverket
namn till Emergency Appeals Alliance,
för att betona den humanitära aspekten av
arbetet. Den första gemensamma aktionen
gjordes under insamlingsarbetet till förmån
för Filippinerna, då avstämningar mellan
nätverkets medlemmar gjordes löpande
och gemensam information skickades ut.

Internationella utvecklingsinsatser i projektform med barnfokus
Världens Barn
Radiohjälpens största årliga kampanj är
Världens Barn som 2013 arrangerades för
15:e gången och genomfördes, liksom de
senaste åren, tillsammans med 12 väletablerade svenska biståndsorganisationer.
Världens Barn är Sveriges största samarbete bland ideella insamlingar. Sammanlagt
ingår 21 organisationer tillsammans med
Radiohjälpen i Världens Barnfamiljen
och 12 av dem utgör på roterande basis
kärngruppen varje år. Uppemot 45 000
volontärer genomför varje år den s.k. Riksinsamlingen som 2013 samlade in över 40
mkr att läggas till de pengar som samlades
in under den TV-sända galan och genom
olika typer av företagssamarbete.

Under 2013 fördelades de medel som
samlades in under kampanjen 2012. De
organisationer som ingick i kampanjgruppen för 2012 och därmed var garanterade
medel under 2013 (kampanjorganisationerna) var följande: Diakonia, Föräldralösa
Barn, KFUM, Lions, Läkarmissionen, Plan
Sverige, PMU, Svenska kyrkan och Unicef
Sverige, alla garanterade 5% av de totala
intäkterna, samt Rädda Barnen med 11%
och Röda Korset med 14%.
Från 2012 års kampanj erhöll de 12 kampanjorganisationerna ovan en öronmärkt
andel på 61,5 mkr för 58 projekt. Därutöver fördelade Radiohjälpen ytterligare 18,9
mkr till 42 projekt genomförda av organisationer som inte ingick i den centrala
kampanjgruppen. Exempel på projekt som
har fått pengar från de garanterade medlen
är Svenska kyrkans arbete i Moldavien, där
under 2012/2013 500 unga kvinnor fått
medicinsk hjälp och 400 övrig experthjälp
för att ta sig ur ett system med människohandel. 101 församlingsmedarbetare har
nåtts av utbildningsinsatser kring hur de
ska hantera offer för trafficking och 20
experter utbildades på området.
Inom ramen för PMU:s nutritionsprogram
i DR Kongo har 2012/2013 6 136 barn
genomgått behandling för akut undernäring vid Panzisjukhuset i DR Kongo, varav
6 088 blivit helt återställda. Dessutom har
784 undernärda kvinnor fått hjälp genom
programmet. Hela målgruppen och deras
samhällen nåddes dessutom av utbildningsinsatser kring undernäring.
Ett av de projekt som fick medel från
Radiohjälpens icke öronmärkta andel var
Svenska Afghanistankommitténs arbete
med barn och vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer. Där identifierades under 2012/2013 301 personer (135
kvinnor/166 män) med funktionsnedsättning varav 174 personer (99/75) har fått
rehabiliteringsplaner och hemmabaserad
utbildning och 153 personer (83/70) har
fått en uppföljning på sin utbildningsplan
från året innan. 5 337 personer (3 494/1
843) har utbildats i funktionsnedsättningsfrågor.
Inom Hungerprojektets arbete med
livsmedelssäkerhet i Etiopien kunde 100
personer utbildas i livsmedelssäkerhet. 9

färdigställda brunnar säkrar tillgången på
rent vatten till 6 300 personer. 40 barn har
börjat i förskola. 6,5 ton mat har lagrats i
den gemensamma matbanken för byn. 295
personer (222 kvinnor och 73 män) har
deltagit i utbildning i inkomstgenererande
aktiviteter och 198 (154/44) personer i
utbildning i mikrofinanser. Dessutom har
398 mikrolån beviljats.
Kampanjgruppen för 2013 (och därmed
garanterade en andel av de projektpengar
som fördelas under 2014) bestod av följande organisationer: Clowner utan Gränser,
Diakonia, Erikshjälpen, KFUM, Lions,
Läkarmissionen, PMU, Svenska kyrkan,
Unicef Sverige och We Effect med 5% garanterade medel, Rädda Barnen med 11%
och Röda Korset med 14%. Världens Barn
2013 genererade totalt 70 629 455 kr, vilka
kommer att fördelas av Radiohjälpens styrelse under 2014. Styrelsen har för avsikt
att i mars 2014 komplettera de insamlade
medlen med medel från Radiohjälpsfonden för att insamlingen totalt ska nå upp
till de 71 500 000 kr som kommunicerades
efter TV-programmen i oktober 2013.
Musikhjälpen
I december genomfördes Musikhjälpen
för sjätte gången, detta år i Göteborg,
som sedan starten 2008 turats om med
Malmö om att vara värd för Musikhjälpen.
Temat för årets insamling var Alla tjejer
har rätt att överleva sin graviditet och
insamlingen genererade 31 276 217 kr.
Under kampanjperioden 10-16 december
registrerades dessutom 1 795 individuella
insamlingsinitiativ runtom i landet. Den
digitala insamlingsbössan, som togs fram
2012 och som förvandlar en smartphone
till en insamlingsbössa, uppdaterades inför
2013 års kampanj och samlade in 3,9 mkr
(2 mkr).
Under 2012 fördelade styrelsen 15,7 mkr
från Musikhjälpen 2012 till 11 projekt, alla
på temat Barnen i slummen har rätt till
rent vatten. En brist på tillräckligt kvalitativa ansökningar som passade in på det relativt smala temat ledde till att det fanns 6,9
mkr kvar att fördela vid årsskiftet, något
som Sydsvenska Dagbladet uppmärksammade i en artikel precis när Musikhjälpen
startade i december 2013. Information om
detta hade funnits tillgänglig på Radiohjälpens hemsida under hela hösten. Radiohjälpens styrelse hade redan vid sitt möte
i november beslutat att utvidga kriterierna
till att omfatta även projekt i icke-urbana
miljöer. Därmed kunde de kvarvarande
medlen (sånär som på 200 tkr) beviljas vid
styrelsens första möte i januari 2014.

Bland de projekt som beviljades under
2013 fanns Röda korsets arbete med
vatten och sanitet i Kinshasa och Rädda
Barnens arbete med sanitetsfrågor i slummen i Abidjan.
Under 2012/13 kunde Kvinna till Kvinna
i Liberia med medel från Musikhjälpen
2011, Alla flickor har rätt att gå i skolan,
säkerställa att 300 flickor (10-24 år) fick
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa
och därtill hörande rättigheter (SRHR)
och genusbaserat våld. De har dessutom
mottagit hygienpaket varje månad. Ytterligare 300 flickor har fått ökad möjlighet till
försörjning genom utbildning i praktiska
ämnen. 50 flickor har fått regelbunden
hjälp med läxor samt fått hjälp att lära sig
läsa och skriva. 26 flickor har erbjudits
plats på ett skyddat boende och 245 flickor
(14-25 år) har fått medicinsk behandling.

Fritidsverksamhet för personer
med funktionsnedsättning och/
eller kronisk sjukdom i Sverige
Kronprinsessan Victorias fond (Victoria-
fonden) har som motto att alla barn har
rätt till en aktiv fritid. Fonden bidrar med
stöd till medhjälparkostnader för fritidsaktiviteter för barn och unga. Tidigare har
fonden också haft möjlighet att finansiera
forskningsprogram men då de insamlade
medlen minskat under de senaste åren har
Radiohjälpen tvingats prioritera medhjälparkostnader. Under 2012 samlade Victoriafonden in 5 845 702 kr och dessutom
överfördes 1 000 000 kr från den icke
öronmärkta Radiohjälpsfonden. Totalt
beviljades 6,6 mkr från Victoriafonden
till 83 organisationer för 110 aktiviteter
i Sverige. Till exempel beviljades RBU i
Uppsala 52,6 tkr för ett skidläger i Åre och
Varbergs Handikappidrott 7,2 tkr för att
delta i simtävlingar i Sundsvall.
Radiohjälpsfonden stödjer utöver internationella program även aktiviteter för
vuxna med funktionsnedsättning och/eller
kronisk sjukdom. Under 2013 beviljades
för dessa ändamål 5,2 mkr till 92 projekt
med 69 föreningar i Sverige. Till exempel
beviljades Hjärtebarnsfonden 30 tkr för en
lägerkonferens för unga vuxna och Strokeföreningen Öresund 4,8 tkr för att kunna
delta i Må Bra-dagar.

eller kronisk sjukdom i Sverige. Detta
utgör 9,1% (12,5%) av samtliga medel som
Radiohjälpen beviljade under 2013.

Akut stöd vid humanitära
katastrofer
Den 8 november 2013 drabbades Filippinerna av den sannolikt svåraste orkanen i landets historia. Inom 36 timmar
hade Radiohjälpen påbörjat en insamling
till förmån för de drabbade och den 16
november ägnade SVT1 all tid mellan programmen åt Filippinerna. Totalt samlade
aktionen in 23 697 911 kr. Det är därmed
Radiohjälpens tredje största humanitära
insamling i modern tid efter tsunamin
(2004-2005) och Haiti (2010). Under denna kampanj samverkade Radiohjälpen nära
med det internationella nätverket Emergency Appeals Alliance som tillsammans
samlade in över 2 miljarder svenska kronor
i åtta länder.
Som vanligt vid större katastrofer til�lämpade Radiohjälpen strikta kriterier för
vilka organisationer som kunde ansöka om
stöd. Inom två veckor efter katastrofen
hade Radiohjälpen beviljat 8 mkr till sex
projekt utförda av Unicef, Svenska kyrkan,
Plan Sverige, Rädda Barnen, Diakonia och
Röda Korset.
Radiohjälpen samlar löpande in medel till
katastrofer och under 2012/2013 kunde
Plan Sverige med katastrofmedel från
Radiohjälpen säkerställa livsmedelssäkerheten för totalt 1 072 familjer utsatta för
undernäring i Niger. Detta genom att 269
ton livsmedel köptes in och delades ut
samt att lokala organisationer och tjänstemän utbildades i att kunna identifiera
undernäring och vidta åtgärder.
Främjande av informationsuppdraget
Radiohjälpen har under 2013 producerat
nio stycken egna filmer från besök vid olika projekt inom och utom Sverige. Samtliga har sänts i SVT1, SVT2 och även i SVT
World, Sveriges Televisions utlandskanal.
Förutom de egna filmerna har Radiohjälpen på olika sätt medverkat vid flera av
SVT:s produktioner, såsom Tillsammans
för Världens Barn, Grattis kronprinsessan!, Musikhjälpen Extra, Go´kväll och
Gomorron Sverige.

Under 2013 beviljade Radiohjälpen 11
859 076 kr (14 297 874 kr) till förmån för
personer med funktionsnedsättning och/
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Internationella reportage
I samband med kampanjen Hungerhjälpen, som lanserades under våren 2013,
sände SVT förutom en kombinerad konsert/insamlingsgala också ett uppföljande
reportage från Zambia där ett av Unicefs
nutritionsprojekt, som fått stöd av Hungerhjälpen, besöktes. Med på resan var en
grupp ungdomar från Tibble FN-förening
som under kampanjen vann Radiohjälpens
tävling som gick ut på att komma på den
bästa insamlingsidén. För Hungerhjälpen
producerades också flera appeller och
dessutom ett antal inslag avsedda endast
för sändning på webben.
I två program har Radiohjälpen berättat
om projekt som fått bidrag från insamlingen Världens Barn. I ett reportage från
Afghanistan skildras det långsiktiga arbete
som bedrivs för att förbättra situationen
för de många funktionsnedsatta som finns
i landet efter många år av krig och konflikt.
Ett annat program visar konsekvenserna
av avskogning i Rwanda och tittarna får
träffa Gaspard och hans familj, vars liv har
förändrats av en vattentank och en enkel
spis.
För Go’kvälls räkning besökte reportern
Joachim Vogel ytterligare två projekt som
fått stöd från Världens Barn. I Kambodja spelades ett reportage in om Svenska
kyrkans arbete för hälsa och utbildning

till barn på landsbygden. I Laos träffade
han bland annat representanter från Lao
Women’s Union, samarbetspartner till
IOGT-NTO, som berättade om ett pilotprojekt inriktat på utbildning av kamratstödjare. Under Världens Barn-veckan i
oktober sändes också fyra filmer som SVT
producerade, med reportage från Paraguay,
Kambodja och Burma och ett collage med
klipp från program sända tidigare år för att
särskilt uppmärksamma 15 år av Världens
Barn-sändningar i SVT.
För Musikhjälpens räkning producerade
Radiohjälpen under våren en film som
utgör en återblick på Musikhjälpen 2012,
Barnen i slummen har rätt till rent vatten.
Programmet är ett collage med inslag
både från glasburen under kampanjen i
Sverige och från de reportage som SVT:s
korrespondenter bidrog med från Haiti,
Indien och Egypten och som sändes under
Musikhjälpen-veckan. En film från Afghanistan som generalsekreterare Per Byman
och Johan Eckerström producerat skildrar
projekt som fått bidrag från Musikhjälpen;
Svenska Afghanistankommitténs arbete
för utbildning av ungdomar, en verksamhet som fått bidrag från insamlingen 2011,
Alla flickor har rätt att gå i skolan.
På nyårsafton sändes ett något längre
program än de som Radiohjälpen vanligtvis producerar. Programmet; Afghanistan
– ett land i förändring, som var 20 minuter

långt, innehöll inslag från båda de tidigare
sända reportagen från Afghanistan och
hade 445 000 tittare.
I samband med orkanen i Filippinerna i
november producerades en flitigt sänd
appell och lördagen den 16 november arbetade Radiohjälpen och SVT hela dagen
tillsammans under parollen Hjälp Filippinerna. Samtliga skarvar mellan programmen under dagen uppläts åt information
och insamling och många av SVT:s profiler
medverkade.
Nationella reportage
Under sommaren sändes tre olika filmer
för Victoriafonden. I två av programmen
träffar kronprinsessan några av barnen
på de fritidsaktiviteter som fått stöd från
fonden. Vid ett besök på ett sommarläger
för barn med blödarsjuka får både kronprinsessan och tittarna lära sig mer om hur
sjukdomen fungerar och hur viktigt det är
att få träffa andra med samma sjukdom. I
ett annat program är det en simskola för
barn med extra behov som får besök både
av kronprinsessan och simmaren Therese
Alshammar.
Den tredje filmen har undertiteln Vad
är Victoriafonden och syftet med programmet är att informera om fonden och
beskriva behoven. Med hjälp av intervjuer
och klipp från flera tidigare sända filmer
betonas alla barns rätt till en aktiv fritid.

Förvaltning
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar består styrelsen av 13 personer, varav sju 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 styrelseledamöterna från det civila
samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och utses av styrelsen för Sveriges
Television AB. För en fullständig lista över
styrelseledamöterna hänvisas till årsberättelsen, sidan 20–21.
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Styrelsen har under 2013 haft fem ordinarie möten, alla protokollförda, varav ett
möte hade formen av ett styrelseseminarium. Mötena ägde rum den 28 januari

(styrelseseminarium), 18 mars, 13 maj,
11 september samt den 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.
Ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna för deras arbete i Radiohjälpens
styrelse.
Kansliet
Under 2013 bestod Radiohjälpens kansli
av sex personer. Därutöver arbetade
en person delar av året för Världens
Barn-produktionen och extrapersonal har
tagits in för hantering av t ex avtalsskrivande och utskick av tackkort.
Utöver Radiohjälpens kansli finns ett
separat kansli för Världens Barn-kampanjen. Detta kansli inryms hos Rädda Barnen
och administreras inte av Radiohjälpen.

Personalen på Radiohjälpen bestod av:
Generalsekreterare:
Per Byman
Ekonom:
Linnéa Westring
Nationell handläggare: Anne Suni
Produktionssamordnare: Annika Francke
Administratör:
Susanne Ewaldh
(fr o m februari)
Insamlingsansvarig:
Linda Andersson
(februari – augusti)
Micha Waernborg
(november – december)

Revisorer
Radiohjälpen anlitar PwC som revisorer.
Ansvarig revisor är Nicklas Kullberg och
revisor utsedd av regeringen är Camilla
Samuelsson.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Redan under 2012 hade Radiohjälpens
styrelse beslutat att utöka kansliet med en
femte tjänst. Tjänsten som ekonomi- och
administrativ assistent utlystes under hösten 2012 och tillsattes från februari 2013.
Under året skrevs arbetsbeskrivningen
om så att tjänsten fick mer karaktär av en
administratörstjänst för främst ekonomifrågor. Detta har gjort att Radiohjälpens
ekonom har kunnat lägga mer tid på den
finansiella uppföljningen av de internationella projekten. Dessutom har all
hantering av löner liksom framtagande av
årsbokslut fr.o.m. 2013 återtagits till Radiohjälpen från att tidigare ha varit utlagt på
en redovisningsbyrå.
Under våren genomförde Radiohjälpen en
ny kampanj, Hungerhjälpen. Kampanjen
grundades i att artisten Avicii donerade 1
miljon euro till Radiohjälpen till förmån
för nutritionsprojekt i Afrika söder om Sahara, varpå Radiohjälpen utmanade svenska folket att matcha den donationen. Olika
insamlingsinitiativ tävlade med varandra
om bästa insamlingsidé och det vinnande
initiativet fick möjlighet att under hösten
följa med på en projektresa till Zambia.
I samband med Hungerhjälpen skapades
en tjänst som insamlingsansvarig genom
att slå ihop de tidigare kampanjbaserade
projektanställningarna. Vid sitt möte i
november beslutade Radiohjälpens styrelse
att permanenta denna tjänst, vilken kommer att tillsättas under 2014.
Tjänster för bearbetning och produktion
av kvittofilmer samt andra audiovisuella

produktioner som används i Radiohjälpens
verksamhet sker huvudsakligen genom
SVT mot internfakturering. Vid behov
anlitar Radiohjälpen även externa producenter.
Inför Musikhjälpen 2012 beslöt Radiohjälpen och Sveriges Radio att ta fram
en digital insamlingsbössa för att kunna
erbjuda möjlighet att ge en gåva även om
man är utan kontanter. Denna lösning
vidareutvecklades under 2013 tillsammans med Valtech. Insamlingsbössan kan
användas både i en smartphone och via
internet och erbjuder en säker lösning för
att skänka pengar där pengarna via SMS
går direkt till Radiohjälpen. Framtagandet
av den kostade initialt 641 125 kr och 2013
tillkom det ytterligare 255 000 kr. Med
mindre anpassningar kan den även användas för Radiohjälpens övriga kampanjer. I
år samlades det för Musikhjälpens räkning
in ca 3,9 mkr via insamlingsbössan.
Under 2012 blev det klart att det i fortsättningen inte kommer vara möjligt att
skänka pengar via SMS utan att registrera
sitt mobilabonnemang hos WyWallet, ett
bolag som drivs av de fyra stora mobiltelefonoperatörerna i Sverige. Anledningen till detta är den nya betaltjänstlagen
(2010:751) samt lagen om elektroniska
pengar (2011:755) som dels föreskriver att
endast godkända finansinstitut får tillhandahålla elektroniska betalningslösningar,
dels kräver att alla elektroniska transaktioner måste vara spårbara. Radiohjälpen har
tillsammans med SVT försökt driva frågan
att detta inte skall omfatta insamlings-

verksamhet dock utan framgång. Dessa
regler började genomföras under 2013
vilket under januari och februari ledde till
en drastisk nedgång i SMS-givandet till
biståndsorganisationer. Efter klagomål
från flera berörda organisationer ändrade
WyWallet den 1 juni sitt system för registrering, vilket gjorde lösningen betydligt
lättare att använda. Trots detta drabbades
SMS-gåvorna under Hungerhjälpens avslutningsgala den 1 juni av stora problem,
då två av de stora operatörerna inte ställt
om sina egna system till WyWallets nya
lösning.
Givandet under Världens Barn drabbades
också av stora problem. En underleverantör till Eniro, som skulle matcha inringande telefonnummer med namn och adress,
fick felaktiga datafiler vilket gjorde att
inbetalningskort skickades ut till vem som
helst som bodde i samma hushåll som den
person som ringt samtalet. Detta gjorde
att inbetalningsnivån på de utskickade
inbetalningskorten var den lägsta någonsin
och inte ens kom upp i 60%.
Detta år var det första med ett formellt
avtal med Kungliga Hovstaterna kring insamlingsarbetet för Kronprinsessan Victorias fond. Därmed har också Kronprinsessparets Stiftelse (tidigare Bröllopsfonden)
haft en representant med i Radiohjälpens
nationella arbetsutskott. Kronprinsessparets Stiftelse har dock inte haft möjlighet
att överta ansökningar som inte kunnat
bifallas från Victoriafonden. Inför 2014
har smärre justeringar gjorts av avtalet.

Finansiella instrument
Målsättningen med Radiohjälpens medelsförvaltning är att skapa en god avkastning
utifrån de riktlinjer som anges i den av
styrelsen beslutade finanspolicyn. För att
minska de finansiella riskerna placerar
Radiohjälpen i räntebärande samt kapital-

skyddade produkter. I januari 2014 antog
styrelsen en ny omarbetad version av
finanspolicyn. De största förändringarna
är att ansvarsfördelning och rutiner för
medelsförvaltningen har förtydligats samt
att de etiska riktlinjerna har stramats upp.

Den nya policyn har också öppnat upp för
att även delar av likviditetsförvaltningen
kan ske på längre sikt. Denna ändring har
införts för att sprida riskerna samt öka
Radiohjälpens valmöjligheter vad gäller
produkter och i förlängningen öka möjligheten till bättre avkastning.
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Framtida utveckling
Under 2014 kommer inte kampanjen
Hungerhjälpen att genomföras. I stället
ska erfarenheter från Hungerhjälpen
2013 tas tillvara i arbetet med att ta fram
ett nytt TV-koncept för Världens Barn.
Likaså kommer SVT och Radiohjälpen
att undersöka i vilken mån erfarenheterna
från insamlingsdagen för Filippinerna kan
berika Världens Barn-produktionen.

I samband med insamlingen till förmån
för Filippinerna i slutet av 2013 visade
en rad svenska företag ett stort intresse
av att samarbeta med Radiohjälpen. Det
är viktigt att ta tillvara på detta intresse
samtidigt som Radiohjälpen som stiftelse
inom svensk public service bevarar sitt
oberoende och sin särart bland svenska
insamlingsorganisationer. Som en följd

av detta och efter en rad framgångsrika
företagssamarbeten under 2013 kommer
Radiohjälpen under 2014 göra en översyn
av sin strategi för företagssamarbete.
Under 2014 fyller Radiohjälpen 75 år. Hur
detta ska uppmärksammas kommer att
diskuteras med SVT under året.

Femårsöversikt

Resultat och ställning
Radiohjälpen insamlade medel består i
sin helhet av gåvor från allmänheten och
företag. Under 2013 uppgick dessa till
totalt 160,3 mkr (122,8 mkr). Detta är den
högsta siffran sedan 2005 då Radiohjälpen samlade in 444 mkr i samband med
katastrofinsamlingen efter tsunamin. Årets
ökning hänförs till katastrofinsamlingen
för Filippinerna som uppgick till 23,7 mkr
samt till Musikhjälpen med temat Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet som i
år ökade till 31,3 mkr (23,3 mkr).
I november 2012 beslutade styrelsen att
från och med räkenskapsåret 2013, för respektive insamling, avsätta en fast procent
av insamlade medel till insamlings- och
administrationskostnader. Bakgrunden till
detta var att räkenskapsåret 2012 var första
året som Radiohjälpen inte kunde finansiera sina administrationskostnader med årets
ränteintäkter samt tidigare års balanserade
medel. I år har det därför från Musikhjälpen, Radiohjälpsfonden, Victoriafonden
samt Filippinerna avsatts 8% av insamlade
medel. Hungerhjälpen som genomfördes
för första gången under 2013 har en något
högre procentsats om 10% för att täcka
kampanjens kostnader och för Världens
Barn har det, liksom tidigare år, satts av
15% vilket täcker Radiohjälpens del av
kostnaden för TV-kampanjen.
De faktiska insamlingskostnaderna uppgick till 3,9% (3,4%) och administrationskostnaderna till 2% (2,6%). Mellanskillnaden mot årets procentuella avsättning gör
att årets resultat efter fördelning uppgår till
2,5 mkr (168 tkr) som i sin helhet balanseras i ny räkning.
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Diagrammet visar från vilka olika insamlingar
Radiohjälpens medel beviljades under 2013.
”Övriga fonder” omfattar bidrag från äldre
fonder som inte bedrev någon aktiv insamling
under 2013.

Diagrammet visar hur
mycket medel som
betalats ut till stiftelsens ändamål under
de senaste fem åren.
Notera att det till stor
del rör sig om medel
som samlats in under
föregående år.

Ändamålskostnader 2009 – 2013

Beviljat från respektive insamling

Resultaträkning			
			
Tkr
Not		
		2013-01-01 2012-01-01
		2013-12-31 2012-12-31
Verksamhetsintäkter

1		

Insamlade medel		

160 329

122 760

Återförda medel		

3 991

5 232

Summa 		

164 320

127 992

			
Verksamhetskostnader

1, 2		

Ändamålskostnader		

-133 161

-115 788

Insamlingskostnader		

-6 284

-4 223

Administrationskostnader		

-3 183

-3 212

Summa		

-142 629

-123 223

			
VERKSAMHETSRESULTAT		

21 691

4 769

			
Finansiella poster			
Resultat från placeringar		

1 623

1 662

Ränteintäkter och liknande resultatposter		

332

639

Summa		

1 955

2 301

			
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

23 646

7 070

			
ÅRETS RESULTAT		

23 646

7 070

			
			
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

8		

			
Årets resultat enligt resultaträkningen		

23 646

7 070

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år

12 107

1 633

Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits
men ej utnyttjats under året		

-33 259

-8 535

Kvarstående belopp för året/förändring 			
balanserat kapital		
2 494

168
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Balansräkning			
Tkr

Not

		
2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

		
3		

Digital insamlingsbössa		341

427

Summa		341

427

			
Materiella anläggningstillgångar

4		

Inventarier		3

6

Summa		3

6

			
Finansiella anläggningstillgångar

5		

Långfristiga placeringar		

10 075

9 055

Summa		

10 075

9 055

			
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

10 419

9 489

			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		

0

220

6

21 843

5 407

Summa		

21 843

5 627

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

			
Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar

7

60 407

60 000

Summa		

60 407

60 000			

Kassa och bank		

47 186

39 567

			
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

129 436

105 194

SUMMA TILLGÅNGAR		

139 855

114 683
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Tkr

Not
2013-12-31

2012-12-31

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
			
EGET KAPITAL

1, 8		

Stiftelsekapital		

10 000

10 000

Ändamålsbestämda medel		

118 139

96 987

Balanserat kapital		

4 140

1 646

Summa		

132 279

108 633

			
SUMMA EGET KAPITAL		

132 279

108 533

			
SKULDER

		

Kortfristiga skulder			
Beviljade medel		

5 736

4 824

Leverantörsskulder		260

64

Skatteskulder

9

2

0

Övriga skulder		

215

206

10

1 363

956

Summa		

7 576

6 050

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

			
SUMMA SKULDER		

7 576

6 050

			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

139 855

114 683

			
STÄLLDA SÄKERHETER		Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

		

Inga
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2013

2012

		
Verksamhetsresultat

21 691

4 769

Avskrivningar

344

217

Erhållen ränta

1 914

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

23 950

2 324		
7 310

		
Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar

-16 259

-2 061

Ökning+/Minskning- av beviljade medel

912

-4 797

Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder

196

64

Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder

500

92

-1 019

-1 013

Ökning-/Minskning+ av övriga långfristiga placeringar

		
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-255

-641

		
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-15 924

-8 356

		
Årets kassaflöde

8 026

-1 046

Likvida medel vid årets början
99 567
100 613
		
Likvida medel vid årets slut
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107 593

99 567

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt god
redovisningssed i branschen. Redovisningsprinciperna är, om inget annat anges,
oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet
av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt
är genomförd. Med gåvor avses främst
insamlade medel från privatpersoner och
företag. Gåvor redovisas normalt enligt
kontantprincipen och värderas till verkligt
värde. I den mån det på balansdagen finns
löften om gåvor och bidrag intäktsförs
dessa efter individuell prövning.
En stor del av gåvorna till Musikhjälpen
görs via sms och den digitala insamlingsbössan. Dessa medel betalas ut till Radiohjälpen tre månader efter att insamlingen
avslutats i december, dvs. i mars året efter.
Tidigare år har dessa medel inte periodiserats som en upplupen intäkt utan intäktsförts först nästkommande år. Från och
med 2013 redovisas dessa intäkter uppgående till 9 599 tkr som en upplupen intäkt
till Musikhjälpen. Motsvarande belopp
föregående år uppgick till 11 499 tkr.

Insamlade medel
Som insamlade medel räknas gåvor från
allmänheten, företag, organisationer och
samfund. Till insamlade medel räknas
även testamentsgåvor och donationer samt
värdet av skänkta tillgångar.

Ändamålskostnader
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 gemensamma kostnader
för kansliet.

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

Donerade tillgångar
Tillgångar, framför allt aktier och andra
värdepapper, som doneras till Radiohjälpen ska avyttras snarast möjligt. I samband
med att den donerade tillgången realiseras
redovisas intäkten i posten insamlade
medel.

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

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet
minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan samt eventuella nedskrivningar.
Avskrivning görs systematiskt över den
bedömda nyttjandeperioden. Härvid til�lämpas följande avskrivningstider:

Immateriella tillgångar		
3 år
Inventarier			5 år

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

Ändamålsbestämda medel
När styrelsen fattar beslut om att bevilja
medel till en organisation redovisas detta
som kostnad och skuld. De insamlade
medel som vid bokslutet ännu inte beviljats av styrelsen redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital.

Skatteskuld/skattefordran
Tidigare år har beräknad särskild löneskatt
på pensionskostnader hanterats som en
upplupen kostnad i årsredovisningen. Detta då det inte betalats preliminärskatt för
att matcha kostnaden. Från räkenskapsåret 2013 betalar Radiohjälpen löpande
preliminärskatt som ska matcha årets
beräknade särskilda löneskatt. Under 2013
har det också gjorts en fyllnadsinbetalning
till skattekontot för att täcka den upplupna
särskilda löneskatten för räkenskapsåret
2012, som ska betalas i mars 2014. För att
tydliggöra Radiohjälpens samlade skatteskuld/skattefordran redovisas detta från
och med i år under en separat rubrik i
balansräkningen.

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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Noter
Not 1

Insamlingar

VÄRLDENS BARN
2013
2012
RADIOHJÄLPSFONDEN
2013
2012
Insamlade medel
71 475
81 871
Insamlade medel
5 888
10 200
(varav testamenten)
(2 722)
(1 975)
(varav testamenten)
(0)
(50)
Återförda medel
1 863
2 396
Återförda medel
1 055
584
		
		
Överfört till Musikhjälpen
0
-52
Överfört till Victoriafonden
-1 000
-1 000
		
		
Ändamålskostnader		 Ändamålskostnader		
Beviljade medel, utbetalda
-79 173
-75 436
Beviljade medel, utbetalda
-4 674
-10 107
Beviljade medel, ej utbetalda
-1 238
-700
Beviljade medel, ej utbetalda
-1 006
-589
-80 411
-76 136
-5 680
-10 696
		
		
Information
-349
-430
Övriga ändamålskostnader
-242
-210
Övriga ändamålskostnader
-242
-210
		
-591
-640
Insamlings- och administrations-		
		
kostnader
-471
-510
Insamlings- och administrations-		
		
kostnader
-2 681
-3 308
Årets resultat
-451
-1 633
		
Disponibelt vid årets början
1 595
3 228
		
Årets resultat
-10 346
4 131
Ändamålsbestämda medel
1 144
1 595
Disponibelt vid årets början
78 242
74 111
		
Ändamålsbestämda medel
67 896
78 242

		
		
VICTORIAFONDEN
2013
2012
MUSIKHJÄLPEN
2013
2012
Insamlade medel
41 574
21 868
Insamlade medel
5 846
7 985
(varav testamenten)
(2 441)
(3 913)
Återförda medel
122
0
Återförda medel
833
1 311
		
		
Överfört från Världens Barn
0
52
Överfört från Radiohjälpsfonden 1 000
1 000
		
Ändamålskostnader		 		
Ändamålskostnader		
Beviljade medel, utbetalda
-16 149
-15 017
Beviljade medel, utbetalda
-5 611
-7 475
Beviljade medel, ej utbetalda
0
-2 000
Beviljade medel, ej utbetalda
-1 018
-1 484
-16 149
-17 017
-6 629
-8 959
		
		
Information
-712
-381
Information
-113
-76
Övriga ändamålskostnader
-242
-210
Övriga ändamålskostnader
-242
-210
-954
-591
-355
-286
		
		
Insamlings- och administrations-		
Insamlings- och administrations-		
kostnader
-3 326
-1 093
kostnader
-468
-399
		
		
Årets resultat
21 267
3 219
Årets resultat
227
652
Disponibelt vid årets början
13 492
10 274
Disponibelt vid årets början
2 797
2 145
		
		
Ändamålsbestämda medel
34 759
13 492
Ändamålsbestämda medel
3 024
2 797
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HUNGERHJÄLPEN
2013
2012
SÄRSKILDA MEDEL
2013
2012
Insamlade medel
11 645
0
Insamlade medel
23 903
836
(Filippinerna)
(23 698)
(12)
		
(Afrika)
(29)
(338)
Ändamålskostnader		
(Katastrofer)
(25)
(369)
Beviljade medel, utbetalda
-11 790
0
(Syrien)
(79)
(20)
Beviljade medel, ej utbetalda
0
0
(Övriga)
(72)
(97)
-11 790
0
		
		
Återförda medel
117
348
Insamlings- och administrations-		
		
kostnader
-1 164
0
Överfört från Tsunamimedel
0
593
		
		
Årets resultat
-1 310
0
Ändamålskostnader		 Disponibelt vid årets början
0
0
Beviljade medel, utbetalda
-7 885
-1 193
		
Beviljade medel, ej utbetalda
-2 474
-51
Ändamålsbestämda medel
-1 310
0
-10 359
-1 244
		
Insamlings- och administrations-		
kostnader
-1 896
0
		
Årets resultat
11 765
534
Disponibelt vid årets början
861
327
		
Ändamålsbestämda medel
12 626
861
(Särskilda medel består av insamlade medel som inte är att hänfö- Not 4
Inventarier
ra till någon av de fasta insamlingarna. Därför kan specifikationen
av medlen variera mellan åren.) 		
2013-12-31 2012-12-31
		
		

Ingående anskaffningsvärden
43
97
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp
0
0
Not 2
Personal
Försäljningar och utrangeringar
0
-55
2013-12-31 2012-12-31
Utgående anskaffningsvärden
43
43
		
		
Medelantalet anställda:		
Ingående avskrivningar
-37
-89
Kvinnor
4,7
3
Förändringar av avskrivningar		
Män
1,3
1,3
Försäljningar och utrangeringar
0
55
6
4,3
Årets avskrivningar
-3
-3
		
Utgående avskrivningar
-40
-37
Löner och ersättningar
2 937
2 244
Utgående redovisat värde
3
6
Sociala kostnader:
1 258
1 057
		
(Varav pensionskostnader)
(333)
(359)
		
		
Ingen ersättning utgår till styrelsen för deras arbete. Generalsekreteraren erhåller en månadslön på 66 625 kr, utöver det tillkommer Not 5
Långfristiga placeringar
skattepliktiga förmåner för TV-licens och prenumeration på en
		
dagstidning (i likhet med övrig personal).
2013-12-31 2012-12-31
		
		
Svenska bolag, Nordea
1 000
0
Not 3
Immateriella tillgångar
BNP Paribas, Garantum
1 000
0
RBS, SIP Nordic
2 000
2 000
2013-12-31 2012-12-31
RBS, Öhman
1 000
1 000
Sampo, Nordea
1 000
1 000
Ingående anskaffningsvärden
641
0
General Electric, Nordea
1 014
1 013
Årets inköp
255
641
Commerzbank, Öhman
1 000
1 000
Utgående ackumulerade 		
Volvo, Nordea räntebevis
517
517
anskaffningsvärden
896
641
Ericsson, Nordea räntebevis
514
514
Ingående avskrivningar
-214
0
VW, Nordea räntebevis
519
519
Årets avskrivningar enligt plan
-341
-214
Metso, Nordea räntebevis
511
511
Utgående ackumulerade 		
Nordea Bank Volvo Treasury
0
981
avskrivningar
-555
-214
10 075
9 055
Utgående planenligt restvärde
341
427
		
Marknadsvärde
9 913
9 064
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Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7
Kortfristiga placeringar
		
2013-12-31 2012-12-31
Ålandsbanken
50 371
60 000
Volkswagen
9 969
0
Handelsbanken Lux, korträntefond
67
0
60 407
60 000

2013-12-31 2012-12-31
Upplupna intäkter Världens Barn
3 163
4 191
Upplupna intäkter Musikhjälpen
11 524
951
Upplupna intäkter Postogram
79
87
Upplupna intäkter Filippinerna
6 860
0
Upplupna räntor
217
177
21 843
5 407
		

Not 8

Eget kapital
Stiftelsekapital

IB
Reserveringar av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Årets resultat efter fördelning
UB

Not 9

Världens
Barn

Musik- RadioVictoria- SärHunger- BalanTotalt
hjälpen hjälpsfonden
skilda
hjälpen
serat
eget kafonden
medel
kapital
pital
78 242
13 492
1 595
2 797
861
0
1 646
108 633
21 267
227
11 765
33 259

10 000

- 10 346

10 000

34 759

Skatteskuld/skattefordran

				
2013-12-31
Skattekontot
Beräknad särskild löneskatt 2013
Betald F-skatt
Upplupen särskild löneskatt 2012

-83 168
74 206
-72 045
82 528
1 521
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67 896

- 451

2012-12-31
0
0
0
0
0

1 144

- 1 310

3 024

12 626

- 1 310

- 12 107
2 494

2 494

4 140

132 279

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
				
2013-12-31 2012-12-31
Semesterlöner
124
Upplupna sociala avgifter
117
Särskild löneskatt på pensionskostnader 0
Revisionsarvode
70
Övriga poster
1 052
1 363

93
90
177
60
536
956

Underskrifter
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Revisionsberättelse
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Bilaga 1 – Beviljade internationella projekt
Världens Barn
Projektnummer Organisation
INT13.001
Hand in Hand
INT13.002
INT13.003

Unga Liv
Noaks Ark

INT13.004
INT13.005
INT13.007
INT13.008
INT13.009

Rotarys Läkarbank
Tostan Sverige
Kvinna till Kvinna
Clowner utan gränser
Clowner utan gränser

INT13.010
INT13.011
INT13.012

Clowner utan gränser
Clowner utan gränser
Unicef

INT13.013
INT13.014
INT13.015
INT13.016

Svalorna Latinamerika
Röda Korset
Röda Korset
Barnfonden

INT13.017
INT13.018
INT13.019
INT13.020
INT13.021
INT13.022
INT13.023
INT13.024
INT13.025
INT13.026

Hungerprojektet
Föräldralösa Barn
Föräldralösa Barn
Föräldralösa Barn
Gemensam Framtid
Gemensam Framtid
IM
IM
Lions
Plan Sverige

INT13.027
INT13.028
INT13.029
INT13.030
INT13.031
INT13.032
INT13.033
INT13.034
INT13.035
INT13.036
INT13.037
INT13.038
INT13.039
INT13.040
INT13.041
INT13.042

Plan Sverige
PMU
PMU
PMU
PMU
Rädda Barnen
Rädda Barnen
Barnens Räddningsark
Barnens Räddningsark
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Erikshjälpen
Evangeliska Frikyrkan
Evangeliska Frikyrkan
We Effect
Liberia Dujar

Projektnamn
Child Friendly Panchayats in Madhya
Pradesh
Center Aschiuta
Insatser mot barnarbete i norra Thailand
Jeeplinjer Siaya
Projekt 3 år 2 del 2
Adolescent Girls , phase 4
Syriens barn
Flygande cirkus och starka barn
Barn är barn
The Laughing Curry
Stärkande av barn och kvinnors rättigheter
Barn och ungas rättigheter
Föräldralösa och utsatta barn
Tjejgrupper i Malawi
Changing the Mindset to fight harmful
practices
Enemore epicenter 2013
Barns rätt till familj
Barns rätt till familj
Barns rätt till familj
Matpaket och skolavgifter
Vaccination
Education for all
Education for all
Diabeteskliniken i Negombo
Prevention of Child Labor by supporting Children at Risk
This is your right
Skolbyggnad i Kailahun
Främja barnens rätt i Monoregionen
Skolbyggnation i Bor
Nutrition 2013-2014
West Africa Child Protection
Senegal Child Protection
Rosa de Sarón
El Arca
Child Youth and HIV/AIDS
Intensivskolor 2013
Friendship Education Programme
Preschool for neglected children
Railway children, Kolkata
Farmers fighting poverty
Literacy project for young girls

Land
Indien

Beviljad summa
800 000

Moldavien
Thailand

800 000
300 000

Kenya
Senegal
Liberia
Jordanien
Rwanda och DR
Kongo
Burma
Indien
Gambia

500 000
650 000
262 591
180 465
200 000

Nicaragua
Malawi
Malawi
Etiopien

170 000
150 000
1 150 000
520 000
750 000
820 000
600 000

Etiopien
Sydafrika
Vietnam
Filippinerna
DR Kongo
DR Kongo
oPt
Jordanien
Sri Lanka
Egypten

765 000
179 000
296 000
328 000
400 000
500 000
1 700 000
500 000
1 621 500
1 830 964

Colombia
Sierra Leone
Benin
Sydsudan
DR Kongo
Västafrika
Senegal
Bolivia
Bolivia
Moçambique
Mali
Bangladesh
Mongolia
Indien
Zimbabwe
Liberia

1 238 495
764 700
358 600
1 691 000
1 176 000
6 100 000
3 076 387
239 803
300 000
400 000
900 000
800 000
220 000
500 000
900 000
238 000
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INT13.043

Viskogen

INT13.045
INT13.046

Diakonia
Diakonia

INT13.047

Diakonia

INT13.048
INT13.049
INT13.051
INT13.052
INT13.053

INT13.056
INT13.057
INT13.058
INT13.059
INT13.060
INT13.061
INT13.063
INT13.064
INT13.066

Diakonia
Diakonia
SISK
Plan Sverige
Chinland Development
& Research Society
Svensk-tibetanska skolföreningen
PMU
KFUM
KFUM
KFUM
KFUM
KFUM
Emmaus Björkå
Diakonia
Röda Korset

INT13.067
INT13.070

Röda Korset
IOGT/NTO

INT13.071

IOGT/NTO

INT13.072
INT13.073
INT13.074

IOGT/NTO
Läkarmissionen
Läkarmissionen

INT13.075
INT13.076
INT13.077
INT13.078
INT13.079
INT13.080
INT13.081
INT13.082
INT13.083

Läkarmissionen
Läkarmissionen
Läkarmissionen
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan
Afrikagrupperna

INT13.084

Föräldralösa barn

INT13.087

Svenska Afghanistankommittén
Svenska Afghanistankommittén
Svenska Kyrkan
Röda Korset
Unicef
Lions
Lepramissionen

INT13.055

INT13.088
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INT13.092
INT13.097
INT13.098
INT13.099
INT13.100

Farmers’ Organisations Agroforestry
Programme
Women and Girls’ Empowerment
Protection and assistance to ethnic
minority women
Social Justice for Enhanced Quality of
Life
Re-creating pathways for peace
Child Protection and Rights Education
Barnbibliotek i Bagdad
Right to a life in dignity
Uplifting People’s life

Kenya, Uganda, Tanzania Rwanda
Egypten
Thailand

4 171 085

Utbyggnad av barnhem

Indien

Skolbyggnad
Health programme
Promoting Youth Leadership
Street Children Centre
From Subject to Citizen
Empowering young women
Psykosocialt arbete i flyktingläger
Vocational training for youth
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Lake Victoria programme
VCDF Chiang Mai, support to street
children
TAMWA interventions to support
children and women
Reunification of street children
Give a Child a Family
Bekämpning och förebyggande av
barnarbete
Rehabilitering av unga krigsoffer
Gatubarnsprojekt
Integration av gatubarn
Bois Bocot Model Resettlement Village
Lutheran Training Institute
Jimma Hiv/aids prevention
Nakamte School for the Deaf
Preventing Domestic Violence
Reducing Community Vulnerability to
hiv and aids
Mot trafficking - ökade kunskaper om
barns rätt
Increased access to quality education
for girls
Rehabilitation of Afghans with Disabilities
Promoting Children’s Rights
Vaccinationskampanjer
Addressing Children with Disabilities
Mödravård Morogoro
Septic Surgery in Rural DRC

Nepal
Zimbabwe
oPt
Zambia
Kenya
oPt
Libanon
Burkina Faso
oPt

146 500
1 150 000
518 791
1 090 200
857 900
376 050
500 000
396 000
4 118 000

Afrika
Thailand

3 931 038
86 000

Tanzania

173 000

Tanzania
Sydafrika
Etiopien

368 000
1 800 000
1 000 000

Uganda
Uganda
Bangladesh
Haiti
Liberia
Etiopien
Etiopien
Moldavien
Zimbabwe

700 000
200 000
400 000
850 447
1 279 805
765 349
690 802
318 917
342 000

575 000
609 500

Sri Lanka

690 000

Colombia
Kenya
Irak
Thailand
Burma

230 000
230 000
300 000
1 100 000
400 000
300 000

Vietnam

238 000

Afghanistan

600 000

Afghanistan

750 000

Kambodja
Afrika
Sudan
Tanzania
DR Kongo

265 765
2 060 000
3 021 000
2 549 585
150 000

INT13.101
INT13.103
INT13.104
INT13.107
INT13.108
INT13.112

ALEF
Ankarstiftelsen
Föräldralösa Barn
JOHA Trust
Diakonia
Föräldralösa Barn

INT13.114
INT13.117
INT13.120
INT13.122
INT13.123

Föräldralösa Barn
IOGT/NTO
PMU
Emmaus Björkå
Föräldralösa Barn

INT13.124

Föräldralösa Barn

INT13.125

Föräldralösa Barn

INT13.126

Föräldralösa Barn

INT13.127

Föräldralösa Barn

INT13.128

Diakonia

Empowerment Literacy
Gröna sidan
Vhaswa Baswa mama
Stipendier till fattiga flickor
Combatting Child Trafficking
Children with Special Needs Community Based Rehabilitation
Stärkta rättigheter för barn
Alcohol and drug prevention
Cancerrehabilitering barn
Förskola för mindre bemedlade
Improving young girls’ reproductive
health
Sprida information och minska stigmatisering av hivpositiva ungdomar
Rättssäkert omhändertagande av barn
utan föräldraomsorg
Support networks in the communities
for reintegrated children and their
families
Kapacitetsstärkande av etniska minoriteter
PRETAM

Rwanda
Colombia
Sydafrika
Tanzania
Libanon
Kenya

188 425
400 000
107 000
450 000
460 000
174 800

Vietnam
Rwanda
Armenien
oPt
Indien

226 400

Indien

400 000

Filippinerna

614 000

Rwanda

218 000

Vietnam

606 000

Projektnamn
Hälsoprojekt i skolor i Kawempe
Adolescent Girls , phase 4
Children of the slums as agents for
change
Ensuring safe drinking water
Improving the lives of children in
slums
Sanitet och hygien för barn i slummen
Promotion of child and gender friendly
WASH
Citizens First, Hyderabad
Water and Sanitation in Kinshasa
WASH för Education and Health
Water intervention Mpongwe

Land
Uganda
Liberia
Indien

Ensuring Access by Chidren to WASH

Mali

34 285
400 000
156 400

800 000
80 410 549

Musikhjälpen
Projektnummer
INT13.006
INT13.007
INT13.054

Organisation
Amref
Kvinna till Kvinna
WaterAid

INT13.062
INT13.069

Barnfonden
Rädda Barnen

INT13.085
INT13.086

Viskogen
Plan Sverige

INT13.090
INT13.096
INT13.113
INT13.119

WaterAid
Röda Korset
WaterAid
Skandinaviska barnmissionen
We Effect

INT13.121
Summa

Beviljad summa
800 000
487 409
1 000 000

Uganda
Elfenbenskusten

509 588
1 927 389

Kenya
Bangladesh

2 000 000
2 000 000

Indien
DR Kongo
Tanzania
Zambia

1 065 935
2 000 000
1 999 866
359 181

Filippinerna

2 000 000
11 790 157
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Hungerhjälpen
Projektnummer
INT13.006
INT13.007
INT13.054

Organisation
Amref
Kvinna till Kvinna
WaterAid

INT13.062
INT13.069

Barnfonden
Rädda Barnen

INT13.085
INT13.086

Viskogen
Plan Sverige

INT13.090
INT13.096
INT13.113
INT13.119

WaterAid
Röda Korset
WaterAid
Skandinaviska barnmissionen
We Effect

INT13.121
Summa

Projektnamn
Hälsoprojekt i skolor i Kawempe
Adolescent Girls , phase 4
Children of the slums as agents for
change
Ensuring safe drinking water
Improving the lives of children in
slums
Sanitet och hygien för barn i slummen
Promotion of child and gender friendly
WASH
Citizens First, Hyderabad
Water and Sanitation in Kinshasa
WASH för Education and Health
Water intervention Mpongwe

Land
Uganda
Liberia
Indien

Beviljad summa
800 000
487 409
1 000 000

Uganda
Elfenbenskusten

509 588
1 927 389

Kenya
Bangladesh

2 000 000
2 000 000

Indien
DR Kongo
Tanzania
Zambia

1 065 935
2 000 000
1 999 866
359 181

Ensuring Access by Chidren to WASH

Filippinerna

2 000 000
16 149 368

Projektnamn
Katastrofhjälp till Filippinerna
Emergency Response to Typhoon
Taiwan
Typhoon Haiyan Relief Intervention
Typhoon Haiyan
Emergency Response to Typhoon
Taiwan
Emergency Response to Typhoon
Taiwan
Typhoon Haiyan Emergency Response

Land
Filippinerna
Filippinerna

Beviljad summa
1 500 000
1 500 000

Filippinerna
Filippinerna
Filippinerna

535 000
1 500 000
1 500 000

Filippinerna

1 500 000

Filippinerna

1 269 000
9 304 000

Filippinerna
Projektnummer Organisation
INT13.129
Unicef
INT13.130
Plan Sverige
INT13.131
INT13.132
INT13.133

Diakonia
Röda Korset
Rädda Barnen

INT13.134

Svenska Kyrkan

INT13.135
Summa

Barnfonden

Övriga (Radiohjälpsfonden, Syrien, Sahel, Afrika)
Projektnummer
INT13.008
INT13.044
INT13.089
INT13.093
INT13.093
INT13.093
INT13.101
INT13.105
INT13.107
Summa
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Organisation
Clowner utan gränser
Islamic Relief
Hjälp Margit Hjälpa
Islamic Relief
Islamic Relief
Islamic Relief
ALEF
Sveriges Dövas Riksförbund
JOHA Trust

Projektnamn
Syriens barn
Addressing Malnutrition
Solar Panel and Heater
2013 Floods Emergency Response
2013 Floods Emergency Response
2013 Floods Emergency Response
Empowerment Literacy
Döva kvinnor i Kathmandu

Land
Jordanien
Niger
Indien
Tchad
Tchad
Tchad
Rwanda
Nepal

Beviljad summa
19 535
240 275
119 330
529 336
51 897
237 356
111 575
43 000

Stipendier till fattiga flickor

Tanzania

50 000
1 402 304

Bilaga 2 – Organisationer som erhållit
medel för insatser i Sverige
Victoriafonden
Afasiföreningen Dalarna
Alopeciförbundet
Astma- och Allergiförbundet
Attention Östergötland
Autism & Aspergerföreningen Sthlms län
Autism & Aspergerföreningen Uppsala län
DHB Riksförbundet
DHB Västra
Dövidrott Norra
Dövidrott Västra
Eolshälls 4H-gård
Epilepsiföreningen Norra Skåne
FAS-föreningen
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen Lysestrands diabetesläger
Föreningen Tuberös Skleros
Föreningen Uddevalla Sim
Föreningen Åhuslägret
Föreningstecken Teckenryttarna
Föräldraföreningen Talknuten
GIH-HIF
Gränslösa Läger
Göteborgs länsförbund av 4H
Handikappseglarklubben Vindens Vänner
HIF Linblomman
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg med omnejd
HRF Distrikt Halland
HSO Dalarna
HSO Luleå
Idrottsklubben Surd
ILCO Riksförbundet
KFUM Kometerna
Korpföreningen Heros Gävle
Korpföreningen Ludvika
Kraniofaciala föreningen i Sverige
Kristianstad Ridklubb
Kristna Synskadades för. Syskonbandet
Kulturföreningen Röda Hjärtan
Köpings Bordtennisklubb Internationella
Lindesbegs Handikapp Hästklubb
Lunds Handikappidrottsförening
Medelpads Diabetesförening
Nacka Handikappidrott
Neuroförbundet
NF-förbundet Sverige
Njurförbundet
Noaks Ark Syd
NOC, Nätverket för Ovanliga Kromosomavvikelser
Norrtälje Autismförening
Odenslunds 4H-gård
Oxie Golfklubb
Passalen - Ideell förening
Personskadeförbundet RTP
PHV Eskilstuna

Primär Immunbrist Organisationen
Psoriasisförbundet
RBU Sandviken
RBU Skaraborg
RBU Skåne
RBU Stockholms län
RBU Uppsala
RBU Örebro län
Region Väst av Sveriges Kristna Handikappförbund
Reumatikerförbundet
RG Aktiv Rehabilitering
Ridföreningen Lunk i Kring
Riksförbundet FUB
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksföreningen för CAH
Share Music Sweden
Skånes Dövas Ungdomsråd
Skånes Handikappidrottsförbund
Sportklubben Lundia
Stiftelsen Skota Hem
Stockholm top gymnastics
Storstockholms Diabetesförening
Sv Service- och Signalhundsförbundet
Svensk Dysmeliförening
Svenska Diabetesförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Röda Korset Malmö
Svenska Vacterlföreningen
Synskadades Riksförbund Finnveden
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Söderåsens Forsgårds Natur och Upplevelseförening
Teater Sagohuset
Uddevalla Ridklubb
Unga Hörselskadade
Unga Hörselskadade i Stockholms län
Unga Synskadade Syd
Ungdomsföreningen Viljan
Uppsala KFUK-KFUM
Varbergs Handikappidrott
Verdandi Söder Helsingborg
Williams Syndromföreningen i Sverige
Ästads 4H-klubb

Radiohjälpsfonden
Afasiföreningen Bollnäs-Ovanåker
Afasiföreningen Helsingborg med omnejd
Afasiföreningen Landskrona med omnejd
Afasiföreningen Skåne län
Afasiföreningen Stockholms län
Astma- och Allergiförbundet
Autism & Aspergerföreningen V.norrland
DHR Borlänge
DHR Borås
DHR Eksjöavd.
DHR Falköping

DHR Kalmaravd.
DHR Kungälvsavd.
DHR Malmö
DHR Västerviksavd.
DHR Örebroavd.
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Sveriges Dövblinda
Föreningen Svenska Specialläger
Gävleborgs läns Afasiförening
Göteborg-Grötö Segelsällskap
Halliwick-klubben Doppingen
Handikapprörelsens Idé och Kunskapscentrum Kronoberg
Handikappvännerna i Sjöbo kommun
Handpapper Klippan
HIF Linblomman
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skåne län
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft V Götaland
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län
Hjärt- Lungsjukas länsförening Dalarna
Hjärtebarnsfonden
HSO Dalarna
ILCO Dalarna
Koncensus Vänförening
Kristna Synskadades för. Syskonbandet
Mag- och Tarmföreningen i Dalarnas län
Markaryds DHR
Neuroförbundet
Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän
Parkinsonföreningen i Helsingborg
Parkinsonföreningen Västra Sverige
Personskadeförbundet RTP
RBU Skaraborg Resekommittén
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet FUB
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Röda Korset Centrumkåren
Röda Korset Mellersta Samv. Gotland
Röda Korset Södra Samv. Gotland
Share Music Sweden
Stiftelsen Fountain House
Stroke Riksförbundet
Strokeföreningen Enköping Håbo
Strokeföreningen Ystad med omnejd
Strokeföreningen Öresund
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Ridsportförbundet
Sverigefinska Synskadadeförb.Norrbotten
Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Sveriges Dövas Riksförbund
Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta
Synskadades Riksförbund Växjö
Sällskapet Döva Golfare
Söderåsens Forsgårds Natur och Upplevelseförening
Timmele GoIF Handikappsektion
Tränarna - för motoriken
Tullans Resor
Verdandi Söder Helsingborg
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Radiohjälpen
c/o SVT
105 10 STOCKHOLM
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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

