QURBAN GUIDE 2020

Hvad er Qurban?
Ordet Qurban kan på dansk oversættes til ofring
Qurban er betegnelsen for
dyr, som ofres i forbindelse
med de årlige islamiske
højtider; den årlige
pilgrimsfærd til Mekka
og festen Eid al-Adha.
Qurban kan deles i tre dele.
Den ene del doneres til
fattige og trængende, den
anden del doneres til venner
og familie, mens den tredje
del beholder husholdningen
selv.

Med DM-Aid donerer du
hele din Qurban til de mest
fattige og udsatte
mennesker i verden.
DM-Aid udfører Qurban på
vegne af muslimer, som
ønsker at give Qurban i de
lande, hvor DM-Aid arbejder
med nødhjælp og udvikling.
Kødet fra dyrene fordeles til
flygtninge og fattige
mennesker i nærområderne.
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Hvem skal donere
Qurban?
Det er obligatorisk for en muslim, som ejer en formue over
en vis grænseværdi, at donere Qurban årligt
Qurban bør doneres, hvis
man ejer mere end værdien
af 613,35 gram sølv i
henhold til Hanafi skolen.

Slagtning af ét får svarer til én
persons Qurban, hvorimod
slagtning af én ko svarer til
syv personers Qurban.

I andre lovskoler vil
beregningen svare til
værdien af 87 gram guld.
Enhver person, som ejer
penge, smykker eller andet,
som svarer til – eller
overstiger – denne værdi, er
forpligtet til at give Qurban.

Ifølge Hanafi lovskolen skal
hver voksen og ansvarlig
person donere Qurban, mens
det i Hanbali, Shafi og Maliki
lovskolen er et dyr pr.
hushold.

Hvis der således i en familie
er flere personer, som har
denne form for besiddelser,
skal der slagtes et får for
hver person.
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Du kan donere din
Qurban gennem
DM-Aid
I år kan du donere et får eller en ko til vores
partnere i følgende lande: Yemen, Syrien,
Uganda, Indien og Bangladesh.
Bemærk, at Qurban får udføres i alle fem lande,
mens Qurban ko kun udføres i Indien og Uganda
grundet udbud og deres ekspertise på området.
Det vil ikke være muligt at vælge, hvilket land
din Qurban skal gå til.

#GivenQurban
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Prisliste
Et får (én person)
DKK 1900

En ko (syv personer)
DKK 3000
1/7 af en ko (én person)
DKK 430

Du kan donere det fulde beløb for en ko på én gang med
intentionen om Qurban for syv personer eller overføre 1/7
eller flere dele med intentionen om Qurban for én eller flere
personer.
Bemærk, at disse priser er faste. Der må altså ikke doneres et
mindre beløb end ovenstående, da ens Qurban vil anses
som værende ugyldig. I sådan et tilfælde, vil donationen
betragtes som sadaqah og beløbet vil gå til et af DM-Aid's
presserende nødhjælpsprojekter.
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Hvordan fastsætter
DM-Aid priserne?
Priserne hos de lokale markeder er subjektive til ændringer
og har tendens til at stige når tiden for Qurban nærmer sig
DM-Aid sender et beløb
til sine Qurban-partnere på
forhånd for at sikre en
fast markedspris.

Overskuddet fra
prisforskellene vil doneres
som sadaqah i form af flere
får og køer til fattige.

For at kunne sende et beløb
på forhånd, har DM-Aid valgt
at fastsætte prisen efter den
højeste pris for dyrene hos
partnerne. Det sikrer, at DMAid kan udføre det præcise
antal Qurban, der er
blevet doneret til.

På baggrund af COVID-19 er
der sket drastiske
prisstigninger på får i visse
lande, herunder Syrien og
Bangladesh.

Hvis priserne skulle
fastsættes efter prisen i
de gældende lande, vil DMAid ikke have muligheden for
at sende et beløb på
forhånd, da vi ikke på
forhånd kan vide, hvor
mange donationer hvert
land vil modtage.

DM-Aid har alligevel valgt at
inkludere Syrien og
Bangladesh, for at hjælpe de
mest trængende mennesker
i verden, som lever i ekstrem
fattigdom.
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Hvordan kan du
donere?
Du kan donere på dmaid.dk
eller
på MobilePay 53201 (mærk: ’Qurban ko’
’Qurban 1/7 ko’ eller ’Qurban får’)

#GivenQurban
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Frist for
Qurban-donation
Du kan senest donere din Qurban gennem
DM-Aid d. 10 dhul hijjah ved midnat.
Da det afhænger af månen, meldes den danske
dato ud 10 dage inden fristen.
Følg med på vores facebook side Danish Muslim Aid,
hvor vi annoncerer den endelige dato.

Bemærk, at alle donationer som modtages efter
fristen, betragtes som sadaqah og vil gå til et af DMAid’s presserende nødhjælpsprojekter.
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