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Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-
og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor un-
der pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 16.261.503,50 kr. til følgende formål: 1) til-
skud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlings-
plan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. tekstanmærkning 109 på finansloven 2012; 3) ad-
ministration. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kultur-
ministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af §
6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april
2008.

Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets udlodning på 3,74 pct. af overskud-
det for regnskabsåret 2011 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kom-
mer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to
almennyttige puljer.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1:

Tabel 1

Andel af overskud 14.351.396,38 kr.
Andel til administration 800.000,00 kr.
Andel af ekstra bevilling i 2012 580.522,80 kr.
Tilbageførte tilskud i 2011 250.040,30 kr.
Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordi-
nære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 279.544,02 kr.
I alt 16.261.503,50 kr.
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Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2:

Tabel 2

Fordelte tilskud, aktstykket 8.461.503,50 kr.
Administration 800.000,00 kr.
Øremærket til idræt (FL 21.61.20) 7.000.000,00 kr.
I alt 16.261.503,50 kr.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er den tidligere regerings handlingsplan for store idræts-
begivenheder til Danmark forlænget indtil 2013. Med hjemmel i tekstanmærkning 109 på FL2012
reserveres 7 mio. kr. til dette formål.

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger

1. Indstillet til delvis imødekommelse 114
2. Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspul-
jer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 23

I alt modtaget 137

Kulturministeriet har i alt modtaget 137 ansøgninger om tilskud, hvoraf 114 opfylder kriterierne.
Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 23 ansøgninger opfylder ikke
kriterierne eller er blevet trukket tilbage.

De 114 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkend-
te, ansøgte formål.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1
en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje
i årene 2003 - 2011 sammen med det i 2012 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de
ansøgere, der ikke er indstillet.

Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på føl-
gende måde jf. tabel 4:

Tabel 4 Foreninger der er indstillet til tilskud

Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr.

Abbé Pierres Klunsere

Formål: Humanitært hjælpearbej-
de.
(Er også kendt som Emmaus-Sam-
fundet i Aalborg).

1. Renovering af tag på staldbygning
(småtingsafdeling) på østfløjen

44.500,72

Afrika Kontakt 1. Indkøb af IT 38.232,82
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Formål: At støtte folkelige bevæ-
gelser og deres organisering samt
forbedre deres vilkår for politisk
indflydelse. At sikre de universelle
menneskerettigheder med vægt på
de sociale og økonomiske rettighe-
der.

2. Kontorinventar og tyverisikring af
værdigenstande
3. Trykning af materialer

Afrikaskolen

Formål: At forbedre fattige sorte
skolebørns vilkår og muligheder i
Sydafrika.

1. Inventar og øvrige materialer til etab-
lering af æggeri/kyllingeri på Børne-
hjem i Limpopo
2. Lege- og sportsudstyr til Davidson
Centralskole i Limpopo
3. Inventar til Børnehjemmet i Limpopo

7.274,98

Aibidji

Formål: Socialt arbejde i Armeni-
en, Bulgarien og Georgien.

1. Anskaffelser (it udstyr, trykning
m.m.)
2. Projekter (omdanne bygning til netca-
fe i Vardenis, operation af 2 handicap-
pede elever, forsørgelse af studerende
børnehjemsbørn m.v.)

64.523,48

Amatola Fonden

Formål: At udvikle en uegennyttig
indstilling hos danske borgere i
forhold til globale udviklingsopga-
ver for dermed at bidrage til, at
børn og unges uddannelsesmæssi-
ge og sociale forhold i udvalgte
udviklingslande sættes i fokus un-
der foreningens arbejde med at
iværksætte uddannelsesmæssige,
sociale og kulturelle programmer i
Afrika.

1. Friluftslejrskole for 150 slum/gade
børn fra provinsen Eastern Cape i Syd-
afrika

13.430,73

Amnesty International

Formål: Arbejder for folks basale
menneskerettigheder

1. Oplysnings- og informationsarbejde
om Amnesty - trykning af bladet Amne-
sty
2. Oplysnings- og informationsarbejde
om Amnesty - trykning af årsberetning
og offentliggørelse af årsrapport
4. Teknologi - fornyelse af hardware
6. Menneskerettighedsundervisning

531.633,21

Anima

Formål: Foreningen for alle dyrs
rettigheder. Fremme dyreetik og
informere om dyrs forhold i Dan-
mark mv.

1. Udstyr til multimediaproduktion
2. Kampagnemateriale - grise og pels-
dyr
3. Udstillingsudstyr
4. Skærme
5. Telefoner

96.253,59

Arkitekter uden grænser 1. Materialeudgifter til projektering af
handicapcenter i Ghana

38.053,75
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Formål: Organisationen står til rå-
dighed for mennesker i nød og har
til formål at hjælpe gennem arki-
tekters fagområder samt styrke
medlemmernes kompetencer gen-
nem uddannelse og kundskabsfor-
midling.

2. Byggematerialer og udstyr til hospital
i Sierra Leone

ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby

Formål: At udbrede kendskabet til
førstehjælp mm.

1. Anskaffelse af inventar til organisa-
tionens genbrugsbutikker
3. Frivilliges udgifter i forbindelse med
afvikling af ferieophold for udsatte
grupper
4. Fantomdukker og apparatur til indøv-
ning af livreddende førstehjælp
7. Udvikling af hjemmeside til Dansk
Folkehjælps lokalafdelinger
9. Den elektroniske bestyrelse - anskaf-
felse af tablets og software
11. Anskaffelse af nyt regnskabspro-
gram til organisationens hovedkontor
12. Udskiftning af nedslidt EDB-udstyr
på organisationens hovedkontor
13. Anskaffelse af miljørigtigt opvarm-
ningsanlæg til organisationens hoved-
kontor
14. Udskiftning af gulvbelægning på
Dansk Folkehjælps hovedkontor

1.195.738,22

Axis

Formål: At udvikle, styrke, støtte
og styre initiativer, der fremmer en
mere global fordeling af ressour-
cer, uddannelse og muligheder.

1. Digitalkamera
2. Kontorudstyr og inventar
3. Landbrugsudstyr og istandsættelse
4. IT-udstyr (Peru)
5. IT-udstyr (Ghana)
6. Udgivelse af hæfte

18.120,30

Bernadottegårdens Venner

Formål: At fremme beboernes
(tidl. modstandsfolk og KZ-fanger)
sociale kontakter

1. 2 Liftbusser til udflugt med mod-
standsfolk m.m.
2. Liftbus til mindelunden 4.maj 2013
3. Lysalle´på Bernadottegården 4.maj
2013
4. Tivolitur med plejehjemmet med lift-
bus

8.058,44

Botosan Children Services

Formål: Hjælp og støtte til de
”glemte” børn i Rumænien

1. Renovering/ Hovedhus Landsbycen-
ter Green
2. Renovering/udbygning Stald Lands-
bycenter Green

25.905,87

Børn i Rumænien 1. Transport ind/udlands
2. Pc’er

78.345,95
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Formål: At udøve humanitær bi-
stand til børn og voksne primært i
Rumænien.
Børn Sulter

Formål: At yde akut hjælp til
børn, der er i overhængende fare
for at dø af sult. At yde langsigtet
hjælp til forældreløse og udstødte
børn i primært Afrika, Asien og
Sydamerika, hvor situationen er al-
vorligst.

1. IT udstyr
2. Førstehjælpsudstyr til børnehjem
3. Tøj til børnehjemsbørn
4. Trykning af informationsmateriale IT
udstyr
5. Renovering af badeværelse på børne-
hjem
6. Dagture for 32 børnehjemsbørn
7. Cykler til børnehjem

19.586,49

Børneulykkesfonden

Formål: At yde støtte til undervis-
ning, information, uddannelse og/
eller forskning eller andre almen-
nyttige aktiviteter vedrørende bør-
neulykker i private hjem, på sko-
ler, i fritidsklubber og fritidsfor-
eninger, herunder idrætsforeninger,
i trafikken og andre steder, hvortil
der er adgang for offentligheden,
eller på andre steder, hvortil børn
eller bestemte grupper af børn har
adgang – herunder med sigte på
forebyggelse af børneulykke og de
fysiske og psykiske følger heraf
for børn i alderen 0 – 18 år.

1. Trykning af div. informations- og op-
lysningsmaterialer

333.194,12

Caritas Danmark

Formål: Hjælpeorganisation til-
knyttet Den katolske Kirke.

1. Udskiftning af 3 bærbare computere
5.819,98

Danmarks Naturfredningsfor-

ening

Formål: At Danmark bliver et bæ-
redygtigt samfund med et smukt
og varieret landskab, en rig og
mangfoldig natur og et rent og
sundt miljø.

1. Miljømærkede kontorstole
2. Farvekopimaskine
3. Plotter (printer til storformat)
5. Informationsfoldere 53.722,93

Dansk - Indisk Børnehjælp

Formål: At hjælpe børn og kvin-
der i Indien.

1+3 Software og harddisk
2+4+5 inventar
6+7+8+9 prismærkningsudstyr med til-
behør

5.749,25

Dansk Angolansk Venskab

Formål: Fremme kontakt og for-
ståelse mellem Danmarks og An-
golas befolkninger

1. Landbrugsprojekt, Angola (vandpum-
pe, slanger og traktor til projekt)

27.980,70
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Dansk Balkan Mission

Formål: Humanitær indsats til for-
del for den lidende befolkning på
Balkan

1. Projekt vandforsyning til sigøjner-
landsbyer i Rumænien (fortsættelse)
2. Projekt medicin og medicinsk udstyr
(fortsættelse)
3. Projekt bespisning af hjemløse og fat-
tige i Rumænien (fortsættelse)

402.922,01

Dansk Blindesamfund

Formål: At varetage blinde og
svagsynedes interesser for herigen-
nem at sikre ligestilling med andre
borgere i samfundet og mulighed
for selvbestemmelse over eget liv
og tilværelse.

1. Blinde og svagsynede i Rwanda, Re-
habilitering
2. Unge blinde i Ghana, ledertræning
mm.
3. Sommerlejre for blinde børn i Rwan-
da

89.538,22

Dansk Børnefond

Formål: Yde bistand til børn og
unge i U-lande bl.a. igennem fad-
derskab

1. Administrations/helsebygning i Sierra
Leone
2. IT til skole i Pakistan
3. Renovering af skole, Kumasi, Ghana
4. Brønde i Sierra Leone
5. Renovering af skole i Accra, Ghana
6. IT til Dansk Børnefond
7. IT til skoler i Bangladesh
8. Renovering af skole i Kumasi,Ghana
9. Klasseværelser til skole i Pakistan
10. Renovering af skole i Bangladesh
11. Toiletter til skole i Gambia
12. Skolemøbler til skole i Gambia
13. Latriner til skole i Bangladesh
14. Inventar til skole i Bangladesh
15. Skolebygning i Gambia

215.614,31

Dansk Røde Kors

Formål: Forhindre og lindre men-
neskelig lidelse, hvor end den fin-
des, beskytte liv mv.

1. Førstehjælpsudstyr til frivilligt første-
hjælps- og samariterarbejde
2. Trykning af undervisnings- og infor-
mationsmateriale om førstehjælp
3. Informationsmaterialer om samariter-
tjenesten

224.964,79

Dansk Tanzaniansk Forening

(DANTAN)

Formål: Fremme kontakt, forståel-
se og samarbejde mellem de to lan-
de.

1. Undervisningsmateriale om bier og
bestøvning
3. Honningpresser til bi projekt i Zanzi-
bar

16.788,42

Dansk Vegetarforening

Formål: At fremme udbredelsen
af vegetarisk levevis via øget inte-
resse for frugt og grønt samt oplys-
ning om ernæringens betydning for
helbredet mv.

1. Trykning af pjece om miljø, sundhed
og dyreetik
2. Genoptrykning af pjece om kød og
klima
3. Trykning af pjece om vegetarisk er-
næring for gravide og børn

26.189,93

6



4. Trykning af pjece med vegetariske
opskrifter

Danske Hospitalsklovne, For-

eningen

Formål: At sprede glæde blandt
syge og udsatte børn.

1. Informationsmateriale
2. IT-udstyr
3. Materialer

196.144,67

Danske Soldaterforeningers

Landsråd

Formål: At varetage og formidle
samarbejde mellem danske solda-
terforeninger

1. Trykning af foreningsblade (2013)

447.691,12

DanWatch

Formål: At sætte fokus på danske
virksomheders handel med og brug
af arbejdskraft og naturressourcer i
udlandet.

1 – 5 (It-udstyr og software)

5.725,97

Demokratisk Forum

Formål: Fremme demokratisk og
økonomisk udvikling ved at yde
humanitær hjælp mv.

1. Sommerlejr i Ghana for gadebørnene
på skolen
2. Bustransport af materialer til børne-
hjem og Lugoj kommune
3. Medfinansiering af Trommeskolens
deltagelse i Aalborg Karneval (gade-
børn til DK).
4. Lokalt køb af undervisningsmateriel
til skoler, Ghana
5. Lokalt køb af bærbare PCs, børne-
hjem, Moldova
6. Lokalt køb af musikudstyr til Trom-
meskolen, Ghana
7. Sommerlejr for elever på Teknisk
skole, Titel, Serbien
8. Kulturelle arrangementer med og for
gadebørn, Ghana
10. Sommerlejr for børn og børnehjems-
børn fra Lugoj, Rumænien.
11. Sommerlejr for børnehjemsbørn,
Carpineni, Moldova.

79.017,48

Den Danske Hjælpefond (Lands-

foreningen)

Formål: Yder bistand til menne-
sker, der pga. krig, katastrofer mv.
er i nød

1. Udvidelse af pigebygning ved Jalcha-
tra SDA School

13.654,58

Den Nordiske Lejrskoles Venner

Formål: Støtte for den nordiske
lejrskole i Hillerød og dens virk-
somhed.

1. Renovering af badefaciliteter i byg-
ning E & F
2. Udskiftning af gulvbelægning i kon-
ferencerum og receptionsområde

109.684,33
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3. Renovering af toiletter i hovedbyg-
ning

Det Udenrigspolitiske Selskab

Formål: At fremme de almene
kendskab til og interessen for
udenrigspolitiske spørgsmål i Dan-
mark. Selskabet kan som sådant ik-
ke tage stilling til noget politisk
spørgsmål.

1. IT udstyr

5.596,14

Det Økologiske Råd

Formål: At belyse og fremme mu-
lighederne for en økologisk bære-
dygtig udvikling med social retfær-
dighed og menneskelig trivsel å
nationalt og globalt plan.

1. Ventilationsanlæg inkl. montering
2. Indstillelige kontorstole samt lærred

13.921,85

Donation Danmark – Rumænien

Formål: Forening bestående af læ-
ger, sygeplejersker mv. som ønsker
at hjælpe aktivt i Rumænien

1. Transportstøtte (nødhjælp)
2. Hjælp til sigøjnerbørn (skolemateria-
ler og hygiejneartikler)

17.907,64

Dyrenes Alliance

Formål: At påvirke samfundet til
at anerkende dyr som værende le-
vende, følende individer, som har
krav på rettigheder.

1. Tryksager
2. IT-udstyr til arbejdsstationer
3. Festivaludstyr
4. Digitale kampagner og kompabilitets-
testning

76.107,49

Dyreværnet – Foreningen til

værn for værgeløse dyr

Formål: At virke for dyrenes vel,
både lokalt og på landsplan, samt
vinde og udbrede forståelse for dy-
rebeskyttelse, modvirke al dyrpla-
geri.

1. Nyt kassesystem med stregkodelæser
samt scanner
3. PC til dyrepasserne i hunde- og katte
staldene
5. Oplysningsbrochure om at have hund
og kat sammen

11.892,91

Erhvervshæmmede fra Friheds-

kampen (Jysk afd. )

Formål: Mennesker som kom til
skade under besættelsestiden og
derfor fik nedsat erhvervsevne

1. Div. aktiviteter (div. ture til minde-
lunde og KZ-lejr mv.)
2. Kransenedlæggelse. v. 4.-5. maj ar-
rangement

46.336,03

Erhvervshæmmede fra Friheds-

kampen (Sjællands afd., Roskil-

de)

Formål: Mennesker som kom til
skade under besættelsestiden og
derfor fik nedsat erhvervsevne

1. Tur til Mindelunden for de tidligere
Modstandsfolk på Bernadottegården i
Roskilde
2. Tur til Sønderjylland og Nordtysk-
land for tidl. modstandsfolk maj 2013
3. Grundlovsfest for medlemmer af For-
eningen, ca. 50 personer
5. Udsendelse af bladet "Modstands-
kampen" 4 gange om året

28.652,23

Fair Trade Butik Bazaren 1. Istandsættelse
2. Oplysningsmaterialer

23.056,09
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Formål: Fremme salget af varer,
som er produceret og handlet efter
fair-trade kriterierne

3. Inventar

Fair Trade Mærket Danmark

Formål: Fremme af eksistenssi-
krende og miljøvenlig handel med
ugunstigt stillede producenter samt
den hermed forbundne oplysnings-
virksomhed; At virke til udbredel-
sen af bæredygtig handel og af
fondens mærke til brug for produk-
ter, der opfylder minimumsbetin-
gelser i social og økologisk hense-
ende.

1. Trykning af FairNOK

34.919,91

Folk og Forsvar

Formål: Styrke og vedligeholde
forsvarsviljen og forsvarsevnen.

1. Veteranarbejde, trykning af "flagblad
2013"
2. Trykning af informationsmateriale
3. Støtte til IT-udstyr og kontormaskiner

42.530,66

Folkebevægelsen mod Nazisme

Formål: At medvirke til at afsløre
og bekæmpe alle former for nazis-
me og dens racistiske grundlag

6. Tur nazismens forbrydelser: KZ-lejr
Mauthausen
7. Trykning af informationsmateriale

15.221,50

Folkevirke

Formål: At bringe nyt initiativ til
oplysningsarbejdet. At fremme en
aktiv dialog og derved give delta-
gerne et bedre fundament for at
deltage engageret i den demokrati-
ske proces.

1. Tilskud til layout og tryk af 4 numre
af "Folkevirke"
2. Tryk af præsentationsfolder
3. Digitalt kamera
4. Lamineringsmaskine
5. Tromler og toner til kopimaskine

21.131,02

Foreningen Rumænien 97

Formål: Velgørende og humani-
tær forening

1. Transport
23.279,94

Foreningen Straatag

Formål: At medvirke til at bevare
almene bevaringsværdige og frede-
de stråtækte gårde, huse og byg-
ningsværker.

1. Trykning
2. Teknisk udstyr inkl. it

11.192,28

Foreningen til Støtte for Ru-

mænien

Formål: At oplyse om og sætte fo-
kus på børns og unges levevilkår i
ind- og udland, særligt i U-lande-
ne.

1. Renovering af tag på hospitalet i Or-
sova, Rumænien

20.146,10

Fregatten Jylland, D. S. I.

Formål: At bevare og vedligehol-
de Fregatten Jylland, drive Fregat-
ten Jyllands museum og derigen-

1. Bredformat scanner og plotter

44.769,11
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nem sikre kommende generatio-
ners mulighed for at forstå, hvorle-
des livet var ombord i de store træ-
skibes tid.
Friends International

Formål: At støtte humanitært og
socialt arbejde i ulande.

1. Beskyttelsesmur om børnehaveklasse,
Kenya
2. Køkkenhave projekt
3. Renovering af mødesal
5. Mad til fattige børn
6. Renovering af spisesal

25.742,24

FSC Danmark

Formål: at fremme bæredygtig
skovdrift ved at styrke FSC som
brand i Danmark. Foreningens ar-
bejde omfatter blandt andet: at
styrke kendskabet i klart definere-
de målgrupper gennem aktiviteter
og kampagner; kontrollere brugen
af FSC’s logo; servicere medlem-
merne med henblik på at øge deres
salg af certificerede produkter; øge
certificeringen af danske skove;
udvikle og revidere standarder til
certificering; pressearbejde og op-
lysning om FSC

1. Renovering af køkken
2. projektor
3. bærbar computer

7.233,35

Fælleskonserveringen, Afd. Vest

Formål: (Er en almennyttig for-
ening) Gennem konservering, re-
staurering, forskning samt tilsyn
med samlinger og bygninger at bi-
drage til bevaring af kunstværker i
tilknyttede danske museer.

1. Stereomikroskop på gulvstativ

14.102,27

Gestapofanger fra Besættelsen,

Foreningen af

Formål: Tidligere fanger fra 2.
Verdenskrig

1. Generalforsamling
2. Julefrokost
3. Tilskud til medlemsrejse

11.192,28

Grøn Burkina Faso

Formål: At støtte og fremskaffe
midler til gennemførelse af dyrk-
ningsprojekter i den afrikanske stat
Burkina Faso

1. Færdiggørelse af byggeri af land-
brugsskole (tag og elevværelser)

17.907,64

Hjælp Jelgava – Vejles ven-

skabsby

Formål: Hjælpe Vejles venskabs-
by igennem indsamling med op-
bygning af et demokratisk sam-
fund.

1. Humanitær transport med skolemø-
bler til Letland
2. Humanitær transport med hjælpemid-
ler til Letland

11.192,28
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Hjælp Sarajevos Børn

Formål: At yde humanitær hjælp
til børn i Bosnien – Hercegovina.

1. Indkøb af fødevarer
223.845,56

Hjælp til Litauens Børn, For-

eningen

Formål: Humanitær støtte for bør-
nehjem, plejehjem og sygehuse i
Litauen

1 - 6 Beklædning (nødhjælp)
(2012-2013)
7. sengelinned og håndklæder
(2012-2013)
8. transport (2012-2013)

284.731,56

Holstebro Nødhjælp til Østeuro-

pa

Formål: At støtte østeuropæiske
døgninstitutioner, hospitaler og er-
hvervsliv ud fra princippet ”Hjælp
til selvhjælp”.

1. Transport af nødhjælp

6.594,04

Hope Now

Formål: At fremme offentlighe-
dens og medlemmernes kendskab
til trafficking af kvinder (med sær-
lig fokus på afrikanske kvinder) og
de problemstillinger, der knytter
sig til dette fænomen.

1. Perle og sy workshops til handlede
kvinder
2. Bøger til læse- og skriveundervisning
3. Trykning af undervisningsmateriale/
hvervning af frivillige
4. Videoudstyr

33.576,83

Indien Gruppen Fyn

Formål: Bæredygtig forbedring af
levevilkår i den tredje verden, spe-
cielt Indien

1. Køkkenhaver
2. Træplantning

33.017,22

Ingeniører uden Grænser

Formål: Er bl.a. at stille ingeniør-
viden og -kapacitet til rådighed i
katastrofeområder.

1. IT udstyr og møbler til computer cen-
ter i Indien
2. 4 stk PC'er til projektarbejdsgrupper
3. IT platform til billeddatabase, med-
lemsdatabase etc.
4. 2 stk netværksharddiske
5. Trykning af infofolder samt planche
6. Møbler

45.440,65

International Aid Services

Formål: At yde katastrofehjælp til
tredjelande.
Foreningen er bl.a. Den Danske
Pinsebevægelses katastrofe- og ud-
viklingshjælp til tredjelande.

1. Hjælp til kvinder i fængsel i Singida,
Tanzania
2. Trykning af præsentationsmateriale
3. Mad til fattige børn i Nakuru

20.146,10

International Kontakt

Formål: At arbejde for en styrkel-
se af international undervisning og
oplysning på alle niveauer. At
samarbejde med partnere i udvik-
lingslande for at støtte projekter
der sigter mod at forbedre levevil-
kårene i lokalsamfundet. At med-

1. Brønd i forbindelse med moringabe-
plantning, Pah, Mali
2. Hegn omkring moringabeplantningen
- 1 ha

14.549,96
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virke til international forståelse og
solidaritet og indsigt i globale og
nationale samfundsmæssige sam-
menhænge.
IRCT

Formål: Fremmer og støtter reha-
bilitering af torturofre og arbejder
for at forhindre tortur i hele verden
baseret på sundhed, lovgivning, so-
cial og politisk videnskab, samt al-
le former for relevant menneskelig
viden.

1. Opbygning af en global bevægelse
mod tortur via de sociale medier
4. Belysning
5. Kontorborde mv.
6. Udstyr til dokumentation af tortur

244.106,94

Kræftens Bekæmpelse

Formål: Informere om Kræftens
Bekæmpelses arbejde og politik,
arbejde for tilgang af medlemmer
samt varetage disses og lokalfor-
eningens interesser, forestå ind-
samling til KBs arbejde, lave op-
lysnings- og patientstøtteaktivite-
ter.

1. Bogudgivelse (oplysningsmateriale)

29.194,39

Kvindernes U-landsudvalg

Formål: Hjælpe gennem oplys-
ningsarbejde dårligt stillede kvin-
der i ulandene.

1. Trykning af informations- og kam-
pagnemateriale
2. Anskaffelser/Udstilling "Kvinder i
Mali.. på vej mod identitet og rettighe-
der"
3. It-udstyr

26.861,47

Lambda

Formål: At styrke lesbiske og bøs-
sers identitet og selvværd i loka-
lområdet, at modvirke normdan-
nelse og strukturer i samfundet,
som virker undertrykkende på bøs-
ser og lesbiske, at samarbejde med
andre bøsse/lesbiske grupper og
foreninger.

1. It-udstyr
2. Kontorinventar
3. Trykning af infomaterialer

32.503,27

Landsforeningen af KZ-fanger

fra Neuengamme – vennekred-

sen

Formål: At samle de i Danmark
boende tidligere fanger fra den na-
zistiske koncentrationslejr Neuen-
gamme med dens udekommando-
er… At indsamle, bearbejde og ud-
brede de historiske kendsgerninger
om KZ lejren Neuengamme og
dens udekommandoer. At bekæm-

1. (Minde-) rejse for 40 personer til
Neuengamme i Hamburg
2. Dagstur i bus omkring Roskilde 40
personer
3. 20-april arrangement ved Helligånds-
kirken i København
4. Søjlen ved Helligåndskirken i Køben-
havn (flamme på mærkedage – gas in-
stallation)

50.365,25
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pe nazismen. At bistå nødlidende
kammerater i sociale og økonomi-
ske spørgsmål overfor myndighe-
der og fonds. At fremskaffe oplys-
ninger om danske og udenlandske
kammeraters skæbne mv.
Landsforeningen for Bygnings-

og Landskabskultur

Formål: Arbejde for bevaring af
arkitektonisk og kulturhistorisk
værdifulde bygninger mv.

1. IT-udstyr og digital-kamera
2. Trykning af temanummer af By og
Land 12.311,51

Landsforeningen mod Spisefor-

styrrelser og Selvskade

Formål: At virke til udbredelsen
af kendskabet til spiseforstyrrelser
og selvskade og deres årsager. At
samle personer med spiseforstyr-
relser, selvskade, deres pårørende,
behandlere og andre interesserede
til et samarbejde. At støtte perso-
ner med spiseforstyrrelser og selv-
skade og deres pårørende gennem
rådgivning og oplysning.

1. Trykning af informationsmaterialer

11.192,28

(Landsforeningen) Praktisk

Økologi

Formål:. At fremme interessen for
og kendskabet til økologisk for-
svarlig levevis. Gennem oplysning,
rådgivning og i praksis at udbrede
brugen af økologisk forsvarlige
dyrkningsmetoder og dyrehold.

1. IT udstyr
2. Trykning af pamfletter om økologisk
havedyrkning
3. Udstillingsmateriale
4. Trykning af tidsskrift

74.742,03

(Landsorganisationen) Grøn

Hverdag

Formål: At fremme en bæredygtig
samfundsudvikling gennem oplys-
ningsvirksomhed, herunder blad-
udgivelse

1. Tre smartphones til bestyrelsen

3.357,68

Leagounols Venner

Formål: Humanitær hjælp til et
børnehjem i Rumænien

1. Ekskursion for børn på Starolecka
hjemmet
2. Undervisningsmateriel til børnene på
Starolecka Hjemmet
3. Lokalt indkøb Inventar til familiebør-
nehjemmet Nicolson, Nisporeni, Moldo-
va
4. Lokalt indkøb af inventar til Staro-
leckahjemmet med børn i Polen

29.099,92
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5. Undervisningsmateriel til skole og
børnehjem i Nisporeni, Moldova
6. Lokalt køb af UV-materiel til teknisk
skole i Titel, Serbien
7. Transport af materiel m.m. til uden-
dørsområde for børnene på Starolecka-
hjemmet i Polen

Leve Børnene

Formål: At hjælpe børn i nød i
hele verden.

1. Projekt: Workshops: ’Fra børne-
hjemsliv til voksenliv’ i Honduras
4. Aktiviteter: Sommeraktiviteter for
børnehjemsbørn, gadebørn, og slumbørn
i Honduras
5. Anskaffelser: Informationsmateriale
6. Projekt: Renovering på to børnehjem
7. Anskaffelser: Fire hæve-sænkeborde

35.367,60

Lions Club, Sønderborg

Formål: At skabe og opretholde
en atmosfære af forståelse mellem
verdens folk.

1. Nødhjælpstransporter til Letland

10.296,90

Læger uden Grænser

Formål: At yde hjælp til folk i
nød, ofre for menneskeskabte kata-
strofer eller naturkatastrofer og of-
re for krigshandlinger.

1. Computere - bærbare (IT-udstyr)
2. Fladskærme

25.451,24

Mellemamerika Komiteen

Formål: At mobilisere en bred og
aktiv solidaritet med befolkningen
i Nicaragua og de andre latiname-
rikanske lande og støtte deres
kamp for demokrati og bedre leve-
vilkår.

1. Tryk af Årsskrift MAMA-magasinet
2. Computer til kontoret i Aarhus
3. Kontorstol
4. Tryk af flyers 9.625,36

NOAH, Miljøbevægelsen (D. S.

I. )

Formål: At forbedre det levende
miljø ved aktivt at bekæmpe miljø-
ødelæggelsen og dens årsager og
anvise alternativer, samt støtte be-
slægtede aktiviteter, der opfylder
NOAHs formål.

1. 2 stationære computere til regnskabs-
gruppen
2. Layout og trykning af folder om
modvækst til gratis omdeling
3. Skriveborde og reoler til sekretariatet
4. Smartboard til mødelokalet

25.742,24

Netværket for Økologisk Folke-

oplysning (Øko-Net)

Formål: På et folkeligt niveau at
informere, oplyse og inspirere om-
kring natur og miljø, økologi og
bæredygtig udvikling – samt at
skabe debat og netværk omkring
økologiske og bæredygtige tiltag.

1. Trykning af oplysningsmateriale og
nyhedsbrev
2. It udstyr og software

26.861,47
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Nøragers Humanitære Hjælpe-

fond

Formål: At fremskaffe hjælpemid-
ler til russiske børnehjem og afhol-
de sommerlejr mv.

1. Renovering af gulve og vægge i toile-
trum
2. Nye klædeskabe til sovesalene
3. Ny græsslåmaskine (nødhjælp)
4. Renovering af gulve og vægge i køk-
ken

62.676,76

Operation Dagsværk

Formål: Styrke solidariteten mel-
lem danske gymnasier og den fatti-
ge del af verden

1. Trykning og af informationsmateriale
2. Computere til filmproduktion

21.041,48

Pindsvinevennerne i Danmark

Formål: At opnå større udbredelse
af viden om pindsvins levevis, og
om hvordan vi værner bedst om
dem. At pleje moderløse unger og
yde gratis hjælp til nødlidende dyr.
At deltage i internationalt arbejde
om dyrebeskyttelse og fremme af
miljøet mv.

1. Informationsmateriale og medlems-
blade
2. Nyetableringer, udvidelser og forbed-
ringer af plejekasser og løbegårde

62.676,76

Pioner Afrika

Formål: At oprette rolle model-
landbrug i Afrika, samt i den bløde
afdeling at oprette skoler og helse-
centre.

1. Landbrugsprojekt: Familielandbrug i
Burkina Faso
2. Landbrugsprojekt: Opførelse af 300
m2/ stor køkkenhave

29.055,15

Plan International

Formål: At opnå varige forbedrin-
ger af levevilkårene for fattige
børn og deres familier i udvik-
lingslande.

1. Konstruktion af Latriner og nyt tag til
skole i Bondo, Kenya
2. Inventar til frivilliglokale i Plan Dan-
mark
3. Informationsmateriale til gymnasie-
kampagne

30.443,00

Red Orangutangen

Formål: Arbejder for overlevelse
af orangutangerne og deres leve-
sted eller lignende i Indonesien og
Malaysia. At informere og sprede
interesse om problematikken om-
kring orangutangernes overlevelse.
At støtte projekter, der sikrer over-
levelse af andre primater.

1. IT sanering
2. Ny arbejdsplads og lydvæg
3. Informationsmateriale 1/1-30/6-2013
4. Reolsystem
5. Udsætning af orangutanger på Bor-
neo

87.299,77

Reel Energioplysning

Formål: At skabe en bred folkelig
forståelse for det ønskelige i at ind-
føre kernekraft i Danmark ved at
formidle sagligt korrekte oplysnin-
ger om energi og specielt om ker-
nekraft.

1-4 Trykning af informationsmateriale

6.498,68
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Reméts Venner, Den Humanitæ-

re forening

Formål: At give økonomisk og
materiel støtte til børnehjemmet
Remét

1. Byggematerialer (nødhjælp)
2. Etablering af rent vand og sanitet
3. Indkøb af møbler og inventar mv.
4. Julearrangement for svagt stillede
børn
5. Transport af materialer og nødhjælp
6. IT-udstyr til landsbyskoler

30.219,15

Samaritans Hand Foundation

Formål: At yde almennyttige hu-
manitært hjælpearbejde. Herunder
afhjælpning af menneskelig nød og
lidelser.

1. Landbrugsudstyr til landbrugsskole i
Malawi
2. Køer og malkemaskiner til landbrugs-
skole i Malawi
3. Transport af 2 stk. 40 fods containere
til Malawi
4. Operationsudstyr for øjne til Malawi
5. Ungdomshus/klubhus for teenagere i
Malawi
6. Skolebyggeri i Malawi
7. Gynækologiske undersøgelsesbænke
til Dr. Congo
8. Renovering af plejehjem i Kinshasa i
Dr. Congo
9. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village,
Kundwe Village og Shingoma i Malawi
10. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village,
Kundwe Village og Shingoma i Malawi
11. Malaria-net (Myggenet) til Malawi
12. Genopførsel af børnehjem i Malawi
13. Renovering af fiskedamme til forsk-
ningsbrug i Dr. Congo

265.256,99

Samsø Energi- og Miljøkontor

Formål: At fremme omstillingen
af energiforsyningen til Vedvaren-
de Energi og fremme omstillingen
til en bæredygtig udvikling, der til-
godeser økologisk balance.

5. Udstillingssystem

15.669,19

Sarons Slette Missions- og Nød-

hjælpscenter

Formål: Landsdækkende missi-
ons- og humanitær organisation
der hjælper nødstedte

1. Trykning af informationsblade
2. Indsamling af nødhjælp
3. Transport af nødhjælp
4. Lokal distribution i østukraine

23.727,63

Selskabet for Dansk Amfibiecen-

ter

Formål: At deltage i bevarelse af
padder i Danmark og på internatio-
nalt plan, samt fremme opdræt og
information inden for amfibieom-
rådet. Dels ved at udvikle metoder

1. Renovering, indretning og overdæk-
ning af udendørsareal med opstilling af
anlæg for internerede padder

8.953,82
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til hold og deltagelse i opdrætspro-
jekter. Dels ved afholdelse af sym-
posier med foredrag og workshops.
Seniorer uden Grænser

Formål: At anvende faglige og
menneskelige ressourcer for fattige
i hele verden.

1. Software C5
2. IT- udstyr
3. Landsbyprojekt Ghana
4. Landsbyudvikling Gambia (ny fase)
5. Skolebøger Gambia

88.280,88

Sex & Samfund

Formål: At sikre den enkeltes sek-
suelle og reproduktive sundhed og
rettigheder uanset alder, køn, et-
nisk oprindelse, religion, seksuel
præference, politisk tilhørsforhold
samt ægteskabelig og social status.

1. Indretning af fleksibelt undervis-
ningsrum
2. Anskaffelse af modeller til undervis-
ning
3. Indkøb af hjertestarter
4. Indkøb af regnskabsserver

41.131,85

Solens Børn

Formål: At sprede kendskabet og
medvirke til udbygningen af Inti
Runakunaq Wasin, et kreativt
værksted for børn i risikogruppen i
Cusco, Peru; At sprede kendskabet
til og bidrage til en bæredygtig ud-
vikling af landsbysamfund i Chill-
cachaca. At hjælpe til relevant og
nødvendig uddannelse af peruvi-
anere, der ønsker at arbejde på pro-
jekterne. At finde og evt. støtte en-
keltpersoner, der ønsker at rejse til
Peru i længere perioder for at un-
dervise, inspirere til nytænkning
og hjælpe til udvikling af færdig-
heder.

1. Bespisning for 120 børn/unge under
uddannelse i Peru
2. Kvarterløft i Cusco: Træplantnings-
projekt
3. Materialer og værktøj til smykke, træ,
musik, læderværksteder (Peru)

59.990,61

SOS Børnebyerne

Formål: At arbejde for støtte til og
udbredelse af kendskabet til SOS-
Børnebyerne. At indsamle fadder-
skabspenge og bidrag til børn i
SOS-Børnebyerne fortrinsvis i ud-
viklingslandene.

1. Informationsstandere til SOS børne-
byernes kontor
2. Tryk af informationsmateriale, bro-
churer, SOS-Nyt (Årsrapport for 2013)
3. IT udstyr til lokalgrupperne
4. Udviklingsprojekt Somaliland (reno-
vering af skole, inventar og undervis-
ningsmaterialer til skole, it udstyr til
skole)

218.249,42

SOS mod Racisme, Danmark

Formål: At bekæmpe racisme og
fremmedhad gennem oplysning.

1. Trykning af blad foråret 2013
2. Trykning af Minileksikon 2013 for-
året 2013
3. Trykning af plakater
4. Trykning af postkort
5. Trykning af pjecer

70.511,35
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6. Nyt design og strukturering, samt op-
redigering af 2 hjemmesider
7. Digtkonkurrence i gymnasier, tryk af
digtsamling
8. Tryk af kuglepenne med logo og
hjemmesideadresser

STS International Solidarity

Formål: At yde politisk, materiel
og økonomisk støtte til kræfter, der
arbejder for bekæmpelse af etnisk
og religiøst had og at støtte udvik-
lingen af demokratiske samfund.
At støtte udviklingen af uafhængi-
ge faglige organisationer, fredsbe-
vægelser og bevægelser, der støtter
kampen for samfund, hvor menne-
sket sættes i centrum.

1. IT udstyr til samarbejdspartner LEF
2. Digitalkamera til samarbejdspartner
LEF
3. IT udstyr til LEFs medlemsorganisa-
tioner

10.632,89

Syvende dags adventistkirken

Formål: At drive humanitært, so-
cialt hjælpearbejde i Danmark og i
udlandet på et ikke-diskrimineren-
de grundlag uden hensyn til nø-
dens årsag.

1. Transport af nødhjælp, gods til
Østeuropa
2. Transport af nødhjælp, til indsamling
af gods i Danmark

43.649,88

Sdr. Bork Nødhjælp

Formål: At yde almennyttig hu-
manitær hjælp.

1. Boxmadras senge, dyner, betræk og
lagner til børnehjem
2. Renovering af pakkehallens inder/
ydervæg
3. Nyt betongulv på børnehjem
4. Plankeværk og net til børnehjems le-
geplads

43.426,04

Tanden

Formål: At forene og samle her-
boende tanzanianere uden fordom-
me angående deres tro og religio-
ner, politiske tilhørsforhold eller
oprindelsesstamme. At fremhæve
vigtige emner vedrørende vores
nationale udvikling i forskellige
aspekter, inklusiv undervisning,
sundhed, iværksætteri, turisme, so-
cial velfærd osv.

1. Medicinsk udstyr til Tanzania
2. Projekt: Fremstilling af cementkom-
furer i Tanzania

28.105,60

Tandsundhed uden Grænser

Formål: At fremme tandsundhe-
den i lavindkomstlande.

1. Informationsfolder
2. Pandelamper
3. Kamera

12.311,51

Tavse Stemmer

Formål: At forbedre forholdene
for kvindelige muslimske musikere

1+4+10+11 IT-udstyr
2+3 Software
5+6+8+9 inventar

8.557,62
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og andre som på grund af køn, et-
nisk oprindelse eller religion mø-
der vanskelligheder i deres kunst-
neriske udfoldelser, både i- og
udenfor Danmark.

7 informationsfolder

Terre Des Hommes

Formål: Hjælp til nødstedte børn
over hele verden.

22 formål i div. lande: projekter: mad,
medicin, vaccination, tandlæge, test og
undervisningsmaterialer

604.383,02

Theresienstadt Foreningen

Formål: Forening for tidligere
KZ- fanger

1. Frokost
2. Skovtur 8.953,82

Tibet Charity

Formål: At støtte bevarelsen af
den tibetanske kultur og det tibe-
tanske folk gennem humanitære
projekter og kulturelle arrange-
menter.

1. Software
2. Hardware
3. Uddannelsesmateriale
4. Logistik (indsamling og transport af
nødhjælp)

42.530,66

Tjernobylforeningen

Formål: At virke for oprettelse af
lejrophold for Tjernobyl-børn,
samt foretage indsamlinger af nød-
forsyninger i form af mad og tøj til
Tjernobyl.

1. Sommerlejr

11.192,28

Tænketanken Cevea

Formål: At udvikle ideer, der kan
fremme et samfund baseret på fri-
hed, lighed og fællesskab.

1. Indretning af sekretariat

13.803,44

Ulandsforeningen for Bæredyg-

tig Udvikling

Formål: At bistå lokalt forankrede
kræfter med at skabe teknologiske
forbedringer, som er socialt, kul-
turelt, miljømæssigt og økonomisk
bæredygtige. Målgruppen er fattige
befolkningsgrupper i udviklings-
lande.

1. (At gennemføre effektiv opkrævning
for salg af vand ved) indkøb af møbler
& nye computere samt printer
2. (At forbedre vandforsyningsforholde-
ne for befolkningen ved at bygge) en
vandtank (til at gemme vandet som pro-
duceres om natten)

20.437,10

U-landsforeningen Svalerne

Formål: At gøre en indsats for at
afhjælpe nød i verden på baggrund
af Abbé Piérre´s grundtanke.

1. Trykning af informationsmateriale
2. Udstillingsmateriale
3. Inventar til Fair Trade Butik og lop-
pemarked

9.401,51

Ungdommens Røde Kors

Formål: At arbejde for og med
sårbare børn og unge, gennem bå-
de afhjælpende og forebyggende
aktiviteter.

1-4 Julelejr
5-7 Fastelavnslejr

9.849,20

Vennekredsen for Zimlat Prima-

ry School

1. Indkøb af skoleborde og borde/stole
til børnehaveklasse

8.953,82
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Formål: At yde støtte til selve
skolen
Venskabsforeningen Danmark

Mali

Formål: At virke for gensidig op-
lysning og samarbejde mellem de
to lande.

1. Brøndboring og etablering af vand-
pumpe

26.861,47

Verdens børn – International

Børnehjælp

Formål: At yde bistand til børn.

1. Køkkenudstyr til ny børnehjem i In-
dien
2. Renovering af bygning, børnehjem i
Sri Lanka
3. Renovering af latriner, børnehjem
Uganda
4. Symaskiner og legeredskaber, handi-
cappede børn, Uganda
5. Scanner til børnehjem i Uganda
6. TV og kapacitetsopbygning, børne-
hjem Indien
7. Høreapparater til døve børn på Sri
Lanka
8. Myggenet til børnehjem i Uganda
9. Ekskursioner mv. børnehjem i Ugan-
da
10. Græsslåmaskine, børnehjem i Ugan-
da
11. Legeplads, børnehjem i Uganda

79.174,18

Working School

Formål: Yder bistand i form af
oplæring og uddannelse af børn i
den tredje verden

1. skole/computerprojekt i Laos
2. skole/computerprojekt i Cambodia
3. skole/computerprojekt i Myan-
mar(Burma)

23.906,71

Ærø hjælper Rumænien,

Formål: Indsamling af relevante
midler til hjælp i Rumænien

1. Aktiviteter (udflugter, sammenkom-
ster, fødselsdage mv. for fattige børn og
forældre i JHC centret)
2. Renovering 2 Badeværelser
3. Bibliotek til dagcenter i f m børne-
hjem

17.594,26

Østeuropæisk Børnehjælp

Formål: Frivillig og humanitær
indsats for trængende østeuropæi-
ske børn

1. Støtte til transport af nødhjælp til Let-
land og Rumænien
2. Støtte til dækning af udgifter i forb.
med indsamling i Danmark

49.022,18

I alt 8.461.503,50

c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeri-
ets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om
tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud.

Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og
almennyttige formål.

f. I henhold til LB 273 17/4 2008 forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkom-
mende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 12. februar 2013

MARIANNE JELVED

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 20-03-2013
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