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Ditt bidrag  
kan misbrukes

1.  Innsamlinger til gode formål

I Norge er det en lang og fin tradisjon for å samle inn penger til organisa sjoners 

og foreningers veldedige arbeid.

Det samles inn penger i forbindelse med akutte katastrofer og humanitære kriser 

som inntreffer ulike steder i verden. Det samles også inn store beløp i forbindelse 

med forskjellige veldedige aksjoner, som for eksempel via den årlige TV-aksjonen.

I tillegg drives det løpende innsamling til trengende i et stort antall organi-

sasjoner og foreninger, på festivaler og forskjellige private arrangement. Slik inn-

samling foregår også i forbindelse med ulike trossamfunns faste arrangementer, 

for eksempel ved kollekt under gudstjenester i kirken eller ved  fredagsbønnen i 

moskeer.

Pengene som samles inn, utgjør en stor andel av midlene forskjellige organi-

sasjoner og miljøer har til rådighet for å drive deres veldedige prosjekter.
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2.  Støtte til terrorisme

Gjør grundige undersøkelser i forkant av donasjonene.  
Er du i tvil om hvem dine penger går til eller hva de brukes til,  
vent med å gi donasjoner. 

Det er grunn til å tro at penger som har blitt samlet inn i Norge, ved noen anled-

ninger har blitt brukt til å finansiere terrorisme eller grupper som er kjent for å 

bruke terrorisme som virkemiddel.

Erfaringen internasjonalt er at det opprettes organisasjoner som kun har som for-

mål å drive finansiell støtte til terrorisme og de som bedriver dette. Både interna-

sjonalt og nasjonalt har man i lengre tid hatt fokus på dette.

I Norge har vi, som andre land, innført regler og lover som skal forhindre at det 

overføres penger eller drives annen støttevirksomhet til fordel for  personer og 

organisasjoner som støtter eller begår terrorisme.
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Forbudet mot å finansiere terrorisme er nedfelt i norsk straffelov § 147 b.  Den 

juridiske definisjonen på en terrorhandling fremkommer i samme lov § 147 a.

Finansiering av terrorisme eller medvirkning til dette straffes med opptil 10 års 

fengsel.

Det er straffbart å:

•   Overføre penger eller andre formuesgoder til personer, grupper, organi sasjoner 

eller foretak som støtter eller begår terrorhandlinger

•   Samle inn penger til fordel for personer, grupper, organisasjoner eller foretak 

som støtter eller begår terrorhandlinger

•   Stille penger, andre formuesgoder, banktjenester eller andre finansielle tjenes-

ter til rådighet for personer, grupper, organisasjoner eller foretak som støtter 

eller begår terrorhandlinger

•   Støtte prosjekter som indirekte kan være et ledd i oppbygningen eller driften 

av en terrorgruppe

Straffbart å finansiere terrorisme
Norsk straffelov § 147 b
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3.  Uformelle pengeoverføringssystemer

Fra Norge overføres det hvert år flere hundre millioner kroner til utlandet via ufor-

melle pengeoverføringssystemer, ofte kalt hawalabanker. Mesteparten av disse 

midlene går til familiehjelp og andre gode formål i andre deler av verden. 

Hawalabanker utgjør en særskilt risiko i forbindelse med finansiering av  terrorisme. 

Personene som står bak uformelle verdioverføringssystemer vil ofte ikke ha den 

nødvendige oversikt over, og kunnskap om hvem som mottar pengene og hva 

disse brukes til. Videre kan det være en risiko for at andeler (kostnaden/gebyret) 

av den enkelte transaksjon går til å finansiere terrorgrupper.

4.  Terrorisme koster

Bak utførelsen av en terrorhandling ligger ofte lang tids planlegging med tilhø-

rende kostnader. Jo sterkere økonomi en terrorgruppe har, jo større kapasitet får 

de til å drive deres handlinger. Trusselen reduseres dersom finansieringen uteblir.

5.  Bruk dine penger riktig

Du kan gjøre noe for å forhindre at du eller din organisasjon samler inn penger  

til personer eller formål som har med terrorisme å gjøre.

•   Gjør vurderinger og bruk sunn fornuft

•   Undersøk formålet til organisasjonen du gir penger til, deres sam arbeidsparter 

og ledelse. Gjør deg kjent med deres omdømme.

•   Still kontrollspørsmål til de som samler inn penger og hent inn refe ranser som 

bekrefter deres seriøsitet. Dette kan være hjemmesider på Internet, registrering i 

Enhetsregisteret, regnskap og resultater i forhold til tidligere realiserte prosjekter.
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•   Bruk selskaper som har konsesjon til å drive betalingsformidling med utlandet 

til å overføre private midler til familie og andre i utlandet.  Undersøkelser rundt 

konsesjoner kan gjøres ved oppslag i konsesjons registeret på Finanstilsynets 

hjemmesider, www.finanstilsynet.no

•   Undersøk om organisasjonen som samler inn penger er registrert i Innsamlings-

registeret. Innsamlingsregisteret skal gi folk flest sikkerhet for at de midler som 

gis skal benyttes til det angitte formål. Registrering i registeret er frivillig. Mer 

om registeret på www.innsamlingskontrollen.no

•   Undersøk organisasjonen som samler inn penger i Brønnøysundregis trene,  

www.brreg.no og eventuelt i Stiftelsesregisteret hos Stiftelses tilsynet,  

www.stiftelsestilsynet.no.  I Stiftelsesregisteret kan du enkelt og gratis sjekke 

om stiftelsen er registrert, og få direkte tilgang på stiftel sens formål. I tillegg 

 finner du oversikt over registrerte styremedlemmer og revisor.

•   Du kan også undersøke om den organisasjonen eller personen som får støtte 

fra dine donasjoner står på FNs terrorlister. Listene finnes på FNs hjemmeside, 

www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

•   Gjør grundige undersøkelser i forkant av donasjonene. Er du i tvil om hvem dine 

penger går til eller hva de brukes til, vent med å gi donasjoner. 

http://www.innsamlingskontrollen.no
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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