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Insamlingspolicy
”PMU:s övergripande mål är att bidra till ett mångfacetterat och integrerande civilt samhälle, där
människor har förutsättningar att utkräva sina rättigheter och förändra sina livsvillkor, och där
makthavare uppfyller sina skyldigheter. Människor som utsätts för eller hotas av väpnade konflikter,
naturkatastrofer eller katastrofliknande förhållanden, räddas för livet, får sin nöd lindrad och sin
mänskliga värdighet upprättad. PMU:s mål är också att kunskap utvecklas och att engagemanget för
rättvisa och upprättelse ökar hos lokala samarbetspartner samt inom pingströrelsen och bland
allmänheten i Sverige.”
Detta övergripande mål utgör, tillsammans med de nedanstående nio policys, den värdegrund som
alla insatser, såväl utvecklingsinsatser som insamlingsinsatser, ska utgå ifrån.
För mer information om PMU:s värdegrund, människosyn samt syn på utvecklingssamarbete hänvisar
vi till hemsidan.
https://pmu.se/
Rubrikerna för de nio övergripande policyerna är:
-

Fattigdomsbekämpning
Miljö
Jämställdhet
Fred och försoning
Mänskliga rättigheter
Demokrati
Antikorruption
Partnerskap
Civila samhället

Mer information finns i PMUs: Kompass.
https://pmu.se/wp-content/uploads/2022/03/PMU-Kompass-2025_SWE_5.0.pdf

Till vad samlar PMU in pengar?


PMU samlar in pengar för bistånds- och utvecklingsarbete i utvecklingsländer. Fokusområden
för insamlingen är PMU:s byggstenar; demokratisk kultur och styrning, jämställdhet, hälsautbildning-försörjning, miljö samt humanitära insatser. I insamlingsarbetet lyfts olika
profilprojekt inom dessa kategorier som exempel på verksamhet.

Från vem samlar PMU in pengar?




PMU samlar in pengar från privatpersoner, församlingar, second hand-butiker, föreningar
och organisationer, företag och andra potentiella gåvogivare vars inkomstkällor inte står i
strid med PMU:s grundläggande värderingar. Vid samarbeten med underleverantörer följer
de Givas vägledning om insamling enligt avtal.
PMU förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor från gåvogivare vars verksamhet inte
överensstämmer med PMU:s grundläggande värderingar.
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PMU:s insamlingsarbete skall bedrivas på ett etiskt sätt med respekt för både gåvogivare och
gåvomottagare.
PMU tar emot gåvor från söndagsskolor och liknande där barns engagemang resulterat i en
insamling av något slag.
Om barn under 18 år väljer att bli månadsgivare krävs målsmans underskrift.

Hur hanterar PMU personuppgifter?



Vi hanterar våra givares personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). I
vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår webbsida, kan givare ta del av vilka uppgifter
vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas.
https://pmu.se/villkor/hantering-av-personuppgifter/

Hur hanterar och använder PMU bilder?


De fotografier som publiceras i PMU:s kommunikationsmaterial skall reflektera
organisationens mål och värderingar. Alla människor som visas på bild skall behandlas med
respekt och omsorg. PMU strävar efter att undvika att förmedla stereotypa bilder från
låginkomstländer, likaså bilder som stärker fördomar. De människor som visas på bild (främst
porträttbilder) ska vara namngivna, så långt det är möjligt och så länge det inte utsätter
personen för fara. Bilderna i PMU:s bildarkiv kan användas i tidningar och på hemsidor och i
annan icke kommersiell publicering där PMU omnämns. Fotografens namn tillsammans med
PMU:s namn skall alltid finnas med. Även bilder är personuppgifter, om det finns personer på
bilderna som går att definiera. Dock är detta ett undantagsfall från GDPR när syftet är
journalistiskt, och hamnar istället under Tryckfrihetsförordningen (TL) och
Yttrandefrihetsförordningen (YGL).

Hur kontrolleras PMU?







PMU är medlem i branschorganisationen Giva och följer de riktlinjer för insamling som Giva
arbetat fram och som resulterat i en kvalitetskod för frivilligorganisationer. PMU vill vara
öppna, ärliga och transparenta i sitt arbete.
PMU:s insamling sker via 90-konto som innebär att insamlingen granskas av Svensk
insamlingskontroll, som också granskar PMU:s redovisning, kontrollerar att insamlade medel
går till ändamålet samt att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte
överskrids.
PMU följer de lagar som finns inom området, däribland GDPR.
PMU:s redovisning revideras av auktoriserade revisorer.

Vilka kanaler/metoder använder PMU för sin insamling?


PMU använder en mängd olika insamlingskanaler i sitt insamlingsarbete, det handlar i
huvudsak om gåvor som skänks via kollekter, bössor, autogiro eller inbetalningskort, sms,
swish, gåvogram, testamenten, fonder eller aktieutdelning, samt kortbetalningar, intäkter
från second hand-försäljning samt intäkter från varuförsäljning. Insamling kan även ske
genom arrangemang av olika slag, så som konserter och andra event.
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Hur och vem tackar PMU för gåvor?


PMU skickar ut tackbrev till alla förstagångsgivare som i samband med sin gåva angett sitt
namn och sin adress. Vid gåvor från 2000 kr skickar vi ett tackbrev. För gåvor från 50 000 kr
skickar vi tackdiplom eller tar en personlig kontakt.

Hur informerar PMU om sin verksamhet?




Alla gåvogivare som meddelat namn och adress får regelbundna rapporter om PMU:s
verksamhet och exempel på vad insamlade medel använts till. Information sker i huvudsak
via webben pmu.se, via tidningen PMU, samt via brev. Som gåvogivare har man möjlighet att
tacka nej till informationen. Givaren kan också välja att ge sin gåva anonymt.
Gåvor till särskilda ändamål skall gå till det önskade ändamålet. Om så inte är möjligt skall
gåvogivaren kontaktas.

Hur hanterar PMU gåvor i form av värdepapper eller fast egendom?






Om gåvor/testamenten erhålls i form av aktier/aktiefonder kan dessa behållas kortare eller
längre tid om inte detta uppenbart strider mot givarens vilja, som den är uttryckt i gåvobrev
eller testamente.
Innehav av aktier i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol-, tobaks-,
pornografi- eller vapenindustri är inte förenligt med vår policy. Om sådana aktier erhålls som
gåva/testamente skall de avyttras med möjlighet att placera erhållna medel i andra aktier
eller fonder.
Gåvor i form av fastigheter avyttras snarast möjligt och erhållet belopp används i enlighet
med givarens önskemål.

Hur hanterar PMU frågor och klagomål?



Återbetalning av gåva kan bli aktuell om givaren, inom rimlig tid, men max tre månader, så
kräver.
Frågor och klagomål ska besvaras så snart som möjligt via e-post eller telefon.

https://pmu.se/om-oss/ansvar/
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