
 

 

 

Ufine salgsmetoder. 
 
Jeg blev i lørdags telefonisk kontaktet af 2 personer og igen i går af yderligere 2 

personer. De var alle 4 vrede over de salgsmetoder som Foreningen Cancerramte 
Børn benytter sig af.  

Desværre tager de fejl af vores forening FCB og en anden forening, Familier med 
kræftramte børn (FMKB). 
Den anden forening har et selskab, som har ansat en række "sælgere" der ringer 

rundt til private og til firmaer og faldbyder blandt andet venskabskontrakter, hvor 
man skal binde sig til at yde et eller andet beløb pr. måned, som trækkes fra ens 

bankkonto. Man bliver bedt om at opgive sit cpr. mv. Efterfølgende føler mange sig 
utrygge og forsøger så via nettet at finde ud af, hvem aftalen er indgået med.  
 

Usandheder om kræftsyge børn 
 

Vores forening bliver så kontaktet, fordi folk selvfølgelig ikke kan kende forskel på 
foreningerne, de ved bare at det handler noget om børn der er ramt af cancer. 3 af de 
4 personer har givet udtryk for, at de under telefonsamtalen nærmest følte sig 

tvunget til at sige ja til aftalen. De fik blandt andet at vide, at det var uetisk at sige 
nej til at støtte et kræftsygt barn, og at der var flere af de kræftsyge børn der boede 

umiddelbart tæt på deres bopæl. Der blev endvidere fortalt en masse direkte 
usandheder om antal børn i Danmark der får kræft, ca. 10 gange så mange, som der 
reelt er af tilfælde, samt en masse andre vilde overdrivelser. 
 

Frustrerende at blive sat i bås med den anden forening 
 

Pengene som den anden forening (FMKB) forsøger at indsamle skal blandt andet gå til 
en tur i Tivoli (men så vidt jeg er orienteret, er det Tivoli der giver indgang og turpas) 
Denne form for indsamling, med de argumenter de bruger, er usmagelig og jeg tager 

stor afstand fra den slags. Det er vildt frustrerende at FCB bliver sat i bås med FMKB. 
 

Andre organisationer inden for kræftområdet har også fået flere henvendelser, og de 
tager selvfølgelig også afstand fra den benyttede indsamlingsmetode.  
I går eftermiddags blev jeg også kontaktet af en advokat, som repræsenterer en 

organisation som for år tilbage havde valgt den anden forening (FMKB) som 
prismodtager til en pris på 200.000 kr. der skulle gå til at bygge en hytte et eller 

andet sted. Organisationen havde gentagne gange forsøgt at få at vide, hvor pengene 
var blevet af eller få en form for dokumentation for at hytten er bygget, men 
forgæves. De forsøgte så at gå til os (FCB), fordi de tænkte, vi nok hørte sammen, 

men vi blev naturligvis dem svar skyldig. Igen et tilfælde blandt mange som skader 
FCB og andre der arbejder for den gode sag.  



 
Vi har fået nok 

 
Jeg har tidligere forsøgt at tale fornuft med Kurt Hansen, der tegner FMKB, men 
desværre forgæves. Det tror pokker når man hvert år kan indsamle et tocifret 

millionbeløb! Og nej, det er ikke misundelse. Men hvis jeg havde en anden 
samvittighed, ville jeg nok også kunne indsamle tilsvarende midler! 

Det er yderst kedeligt, at det er nødvendigt at jeg skal skrive dette, men nu har jeg 
nået en grænse, hvor jeg, som formand, samt bestyrelsen ikke længere vil se gennem 
fingre med at FCB bliver sværtet til. Det er desværre gentagne gange vi får 

henvendelser om ufine indsamlingsmetoder. For mit vedkommende nok omkring 10 
gange pr. måned. Det må bare ikke fortsætte.  

Hører I om andre tilfælde i jeres omgangskreds, må I meget gerne sige til dem, at det 
intet har med FCB at gøre og gerne sende en mail til mig på fcb@mail.dk 
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