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Indsamlinger kan misbruges 
til at finansiere terrorisme

Indsamlinger til velgørende formål er værdi
fulde og spiller en vigtig rolle for samfund og 
mennesker verden over, og i Danmark har vi 
en lang og fin tradition for at støtte almen
velgørende organisationers arbejde økonomisk. 

Vi samler ind til akut hjælp, når der eksempelvis 
sker en naturkatastrofe, eller hvis vinteren  
er ekstra hård for udsatte grupper. Mange 
vælger også at blive medlem af en forening 
og give faste bidrag hver måned. 

Det er en tradition, som vi skal holde fast ved 
og bakke op om.

Der er imidlertid en tendens til, at nogle af de 
penge, som samles ind, havner i de forkerte hæn
der og i værste fald – direkte eller indirekte  
– misbruges til finansiering af terrorisme.

I denne pjece kan du læse om, hvad du som  
bidragyder skal være opmærksom på, så du 
ikke risikerer, at dit bidrag bliver misbrugt.
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Mit råd til dig er: 
Tænk, før du støtter.”
HENRIK BJELKE HANSEN, AFDELINGSCHEF I PET
‘‘
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Når tillid bliver udnyttet

Det er afgørende for et velfungerende  
fællesskab, at vi tillidsfuldt kan hjælpe, hvor 
der er behov for det. Det skal vi som samfund 
holde fast i.

Desværre har vi set en tendens til, at nogle 
udnytter den tillid, der er til vel gørende  
organisationer. Hvert år er der midler, som 
bliver doneret, men ikke går til det formål,  
som blev lovet. I værste fald kan pengene gå  
til finansiering af terrorisme. Der er organisa

tioner og foreninger, som oprettes eller udnyttes  
til at finansiere terrorisme.

Derfor er det vigtigt at undersøge, om den  
indsamling, du ønsker at støtte, er godkendt.
Det er altid bedst at støtte med både hjertet 
og hovedet.
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Husk Indsamlingsnævnet

I Danmark fører Indsamlingsnævnet tilsyn 
med, at indsamlinger foretages i 
overensstemmelse med indsamlingsloven, og 
at indsamlinger går til lovlige formål.

Du kan finde en liste over godkendte indsam
linger på Indsamlingsnævnets hjemmeside: 
www.indsamlingsnaevnet.dk

Det er gratis at klage til Indsamlingsnævnet 
over en indsamler eller hjælpeorganisation.

Du kan kontakte Indsamlingsnævnet på 
 + 45 3392 3334.
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http://www.indsamlingsnaevnet.dk


3 gode råd til, hvad du som 
bidragsyder kan gøre: 

Gode råd
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Gå ind på Indsamlingsnævnets hjemmeside 
www.indsamlingsnaevnet.dk

Offentlige indsamlinger må som udgangspunkt 
først iværksættes, når indsamlingen er god
kendt af Indsamlingsnævnet. På indsamlings
nævnets hjemmeside kan du finde en liste over 
godkendte indsamlinger.

Nogle organisationer må foretage indsamlin
ger uden en tilladelse til hver enkelt indsamling. 
Disse organisationer fremgår også af listen.
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Stil spørgsmål til indsamleren

Hvis du er i tvivl om indsamlerens hensigter 
eller bare ønsker at få mere at vide, inden du 
bidrager, kan du stille følgende spørgsmål:

• Har Indsamlingsnævnet givet tilladelse til
indsamlingen?

• Hvor kan jeg læse mere om indsamlingens
formål?

• Hvor kan jeg læse mere om organisationen,
f.eks. dens grundlag, vedtægter og økonomi?

• Hvor kan jeg se regnskabet for indsamlingen?

Jo færre oplysninger du kan få om en indsamling 
eller en organisation, desto større betænkelighed  
bør du have ved at give et bidrag.
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Kontakt Indsamlingsorganisationernes 
Brancheorganisation ISOBRO

Kontakt ISOBRO, hvis du er i tvivl om en 
organisation, der samler ind, lever op til de 
etiske retningslinjer, som ISOBRO kræver af 
sine medlemmer. ISOBRO kan kontaktes på 

 + 45 3838 4680 eller via deres hjemmeside 
www.isobro.dk. 

http://www.isobro.dk
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Risikogrupper

På indsamlingsområdet arbejder PET med fire 
forskellige risikogrupper. Det røde område 
repræsenterer den højeste risiko for at en ind
samling ikke går til det lovede formål. Risikoen 
falder, hvis en indsamling, en organisation eller 
forening er registreret ved Indsamlings  nævnet.!
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Privat indsamling/uregistrerede organisationer

Organisationer med begrænset registrering,  
og som primært samler ind til konfliktzoner

Registrerede organisationer, som 
foretager indsamling

Registrerede organisationer med 
skattemæssige godkendelser 



Terror koster

Terrorister har brug for hver en euro, dollar 
eller krone, de kan samle ind. De skal finansiere 
deres organisationer, og adgang til penge er 
afgørende for deres eksistens og fortsatte 
udvikling.
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Du spiller som borger  
en rolle i bekæmpelsen 
af terrorfinansiering.”
HENRIK BJELKE HANSEN, AFDELINGSCHEF I PET

‘‘
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Undgå at blive snydt

Du kan være med til at forhindre, at dine penge 
direkte eller indirekte går til finansiering af  
terrorisme.
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Hvis du er i tvivl om, hvad eller hvem 
dine penge går til, så undersøg først 
formålet med indsamlingen på  
Indsamlingsnævnets hjemmeside.”
CHRISTIAN LUNDBLAD, FORMAND FOR INDSAMLINGSNÆVNET

‘‘
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Pjecen er produceret af Politiets Efterretnings
tjeneste og Indsamlings organi sationernes 
Branche organisation (ISOBRO) i samarbejde med:

• Indsamlingsnævnet
• Finans Danmark
• Erhvervsstyrelsen
• Skattestyrelsen
• Finanstilsynet
• Hvidvasksekretariatet
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