1.

Indsamlinger til gode formål
I Danmark er der en lang og fin tradition for at
samle penge ind til organisationers og foreningers
almennyttige arbejde.
Vi samler ind i forbindelse med akutte katastrofer,
f.eks. flodbølgekatastrofen i Sydøstasien i 2004,
jordskælvene i Pakistan i 2008 og Haiti i 2010.
Men vi samler også løbende penge ind i foreninger,
på festivaler og til private fester. Eller ved trossamfundenes faste arrangementer, f.eks. under

gudstjenesten i kirker eller fredagsbønnen
i moskeer.
Pengene fra de officielle indsamlinger og vores
egne personlige bidrag udgør en vigtig og stor del
af de midler, som organisationer eller foreninger
har til rådighed til deres projekter.
Det at støtte gode formål og hjælpe andre er en
fin tradition, vi skal holde fast ved og bakke op om.

“I Danmark er der en
lang og fin tradition
for at samle ind til vel
gørende formål.”

2.

Støtte til terrorisme

Strafbart at støtte terrorisme
Det har konsekvenser at støtte terrorisme.
Det straffes med fængsel at:

De senere år har der imidlertid været en tendens
til, at nogle af de penge, som samles ind, havner 
i de forkerte hænder og derefter bliver brugt
direkte – eller indirekte – til at støtte terrorisme.
Det er også erfaringen, at organisationer og
foreninger ligefrem oprettes eller udnyttes til at
finansiere terrorisme. Både i EU og i FN har man
fokus på dette problem.

Give penge til en person,
organisation, gruppe eller
sammenslutning, der støtter
eller begår terrorhandlinger.

I Danmark har vi ligesom i andre lande indført
regler, der skal forhindre, at der indsamles, over
føres eller videregives penge eller andet af værdi
til personer, organisationer eller grupper, som
støtter eller begår terrorhandlinger.
Reglerne findes i straffelovens § 114

Indsamle penge til fordel
for en person, organisation,
gruppe eller sammenslutning,
der støtter eller begår
terrorhandlinger.

Skaffe lån til en person,
organisation, gruppe
eller sammenslutning,
der støtter eller begår
terrorhandlinger.

Donere ting af værdi til
en person, organisation,
gruppe eller sammenslutning,
der støtter eller begår
terrorhandlinger.

Støtte projekter
der indirekte kan være
et led i opbygningen af 
en terrorgruppe.
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Terrorplaner koster
Bag udførelsen af en terrorhandling ligger ofte
lang tids planlægning med mange udgifter.
Terrorister har brug for hver en euro, dollar eller
krone, de kan samle ind. De skal finansiere deres
kriminelle aktiviteter, men deres planer må nogle
gange helt opgives, fordi grupperne bag ikke har
råd til at virkeliggøre dem.

“Hvis du er i tvivl om,
hvem eller hvad dine penge
går til, så lad dit bidrag
hvile, indtil du er mere
sikker i din sag.”

4.

Brug dine penge rigtigt
Du kan gøre noget for at forhindre, at
du eller din organisation samler penge
ind til personer eller formål, som har
terrorisme for øje.

Brug din sunde fornuft
og dømmekraft.

Hvis du er i tvivl om, hvem eller
hvad dine penge går til, så lad
dit bidrag hvile, indtil du er
mere sikker i din sag.

Undersøg organisationens
officielle formål, samar
bejdspartnere og ledelse. 
Offentlige indsamlinger 
skal være godkendt af den
stedlige politimyndighed, 
som kontrollerer, hvem der
tegner organisationen, og 
at den reelt eksisterer.

Kontakt Indsamlingsorganisa
tionernes Brancheorganisa
tion, ISOBRO, hvis du er i tvivl
om en indsamlende organisa
tion lever op til de etiske krav
og retningslinjer, som ISOBRO
kræver af sine medlemmer.
ISOBRO kan kontaktes på
3635 9622 eller via deres
hjemmeside www.isobro.dk.

Stil spørgsmål og bed om at 
se et regnskab eller få en
hjemmeside-adresse. Jo færre
oplysninger du kan få om en
person eller organisation, jo
større betænkeligheder kan der
være ved at give et bidrag eller
samle penge ind.

Bed eventuelt om at kunne
betale dit bidrag via et beta
lingslink på en hjemmeside.
Det er kun organisationer
godkendt af SKAT, der kan
få oprettet en betalingskort
aftale hos PBS.

Se på den liste, som SKAT
udgiver hvert år, over
godkendte almenvelgørende
og almennyttige foreninger,
fonde, institutioner og r eligiøse
samfund mv. i D
 anmark og EU.
Listen findes på hjemmesiden
www.skat.dk.

Du kan også undersøge, om
den organisation eller person,
du vil støtte eller samle penge
ind til, står på EU’s officielle
terrorliste. Listen findes på
PET’s hjemmeside www.pet.dk.

“De senere år har der været en
tendens til, at nogle af de penge,
som samles ind, havner i de 
forkerte hænder.”
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