Spørgsmål og svar om økonomi

Langt hovedparten af de penge, som Læger uden Grænser modtager, kommer fra helt
almindelige danskere, som sympatiserer med vores arbejde. Her kan du finde svar på nogle af
de spørgsmål, som vi ofte får om indsamling af penge og vores økonomi.

83 ud af 100 kr. går direkte til nødhjælp. Resten bruges på indsamling, information og
administration, herunder på at ansætte og forberede læger, sygeplejersker og andet personale
til projekter rundt om i verden.
Læs seneste regnskab

For at sikre at vi samler penge ind på en ordentlig og ikke mindst lovlig måde, har vi nogle
regler for indsamling, som I skal følge. Det betyder, at vi ikke samler penge ind på gaden eller
ved at ringe til private.
Hvis I holder et privat arrangement, kan I samle penge sammen til Læger uden Grænser. Har I
for eksempel en bod, kan I låne en indsamlingsbøsse, som kan stå i boden.
Læs mere om hvordan I kan støtte os her

Der er flere grunde til, at vi har valgt ikke at bruge gadeindsamlere. Vi foretrækker, at det er
vores udsendte, der fortæller om organisationens arbejde, fordi de har stor indsigt i, hvad
organisationen står for, og hvad donorernes penge bliver brugt til i felten. Det ville desuden
være forbundet med administrative omkostninger og udgifter til løn, hvis vi skulle ansætte og
organisere arbejdet for en række gadeindsamlere. Desuden bliver mange irriterede over at
blive antastet af indsamlere på gaden. Derfor har vi valgt at samle penge ind til vores arbejde
på andre måder.

Læger uden Grænser er en privat, upolitisk organisation. Vi arbejder primært på grundlag af
midler fra privatpersoner, fonde og virksomheder, som ønsker at støtte vores arbejde. Stort set
alle vores midler kommer fra private. Det sikrer, at Læger uden Grænser kan handle
uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.
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Udsendte med Læger uden Grænser er ansatte, og de får løn. Første gang man bliver
udsendt, får man 13.766 kr. om måneden. Derudover får man kost og logi samt lommepenge.

Læger uden Grænser i Danmark modtager hvert år penge fra omkring 60.000 privatpersoner.
Mange af dem støtter med et fast beløb hver måned. Derudover har vi modtaget støtte fra
Danmarks Indsamling - en større fællesindsamling, som DR og en række humanitære
organisationer står bag.

Læs mere om vores økonomi i regnskabet

Man kan støtte vores arbejde ved at give os penge, eller - hvis man har en relevant
uddannelse - at blive udsendt for Læger uden Grænser.
Ved at skrive en opgave om Læger uden Grænser bidrager du med at oplyse om vores
arbejde. Det er mindst ligeså vigtigt som økonomisk støtte.

Vi foretrækker at modtage penge, der ikke er beregnet til et bestemt formål (øremærket). Det
giver os en større mobilitet i forhold til hurtigt at kanalisere pengene derhen, hvor der er mest
brug for dem. For eksempel hvis der pludselig er et udbrud af mæslinger, eller hvis der opstår
en fødevarekrise.
Når man modtager øremærkede penge, risikerer man desuden at modtage flere penge, end
der er brug for til et givent område eller en given opgave. Det var for eksempel tilfældet i
forbindelse med tsunamien i Sydøstasien i 2004. Her sagde vi på et tidspunkt nej tak til flere
penge til lige netop den opgave, fordi der var tilstrækkelig medicinsk hjælp til ofrene, og fordi vi
mente, at der var mere brug for os andre steder.

Indsamlingerne er selvfølgelig ikke nok til at udrydde alle sygdomme og redde alle ramte, men
de er nok til at redde mange mennesker fra sygdomme, de ellers ville være døde af. En
organisation som Læger uden Grænser er helt afhængig af de penge, der bliver samlet ind.

Se hvad vi gør for at bruge pengene så effektivt som muligt
Læs mere om økonomi i vores regnskab
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