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Fjöl skyld ur spilafíkla oft í af neit un

Fólk með spila vanda kem ur úr öll um stétt um sam fé lags ins. Það sem sam ein ar þá er að þeir taka fjár hags lega
áhættu með óljósa út komu. Ljós mynd/ Thinkstockp hotos.

Alma Haf steins dótt ir fíkni- og fjöl skyldu markþjálfi og Guðrún Mar grét Ein ars dótt ir dag skrár stjóri á
Hlaðgerðarkoti segja spilafíkn al geng ari en al mennt sé talið. Í viðtal inu er rætt um spila vanda og
hvernig hann lýs ir sér og meðvirkni aðstand enda. Fjöl skyld ur spilafíkla geta orðið hluti af lausn inni
ef þeir stíga út úr meðvirkni mynstr inu og verða hluti af lausn inni. 

Þegar fé er lagt und ir og út kom an óljós 

Að sögn Ölmu þá hef ur orðið mik il vit und ar vakn ing víðsveg ar um heim inn tengt spila vanda. Hin
hefðbundna ímynd af spilafíkli, sem eldri ein stak lingi sem  eyðir öllu sínu í spila kassa eða ung ir
strák ar sem spila póker sé ein ung is ein svip mynd sjúk dóms ins. Hún seg ir að fíkni sjúk dóm ur inn sé
mun al geng ari en við ger um okk ur grein fyr ir og betra sé að styðjast við al menn ari skil grein ingu
sem hljóðar svona: „Ef fé er lagt und ir og út kom an er óviss.“ Fíkl ar sem þess ir eru til í öll um lög um
sam fé lags ins. Þeir geta verið að spila með fjár magn í fjár fest ing um, á gjald eyr is markaði, með
kaup um og söl um á hluta bréfa markaði eða skulda bréfa markaði, í fast eigna kaup um ásamt hinum
hefðbundnu fjár hættu spil um og svo mætti lengi áfram telja.“
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Alma Haf steins dótt ir fíkni- og fjöl skyldu markþjálfi og Guðrún Mar grét Ein ars dótt ir dag skrár stjóri á Hlaðgerðarkoti
standa fyr ir nám skeiði fyr ir aðstand end ur fólks í spila vanda þann 16. apríl næst kom andi kl 18:00 – 21:00 í hús næði
Lausn ar inn ar, Hlíðarsmára 14. Ljós mynd/ Thinkstockp hotos.

Alma seg ir að það sem sam eini þá sem eru haldn ir spilafíkn sé sú staðreynd að þeir geti ekki hætt
og reyni stöðugt að elt ast við tapið eða í hið minnsta telja sér trú um það. Þessi sjúk dóm ur er vel
fal inn. Þú sérð ekki á spilafíkli þegar hann er að þróa með sér vanda, líkt og þú sérð á alka hólista
að hann er að drekka. En það sem sam ein ar báðar þess ar teg und ir fíkla er að þeir eru stjórn laus ir
og sjúk dóm ur inn leggst ekki ein ung is á þá held ur alla fjöl skyld una líka og þeirra nær um hverfi.“

Í fyrstu virk ar þetta sem skemmti leg leið til að afla fjár

Guðrún Mar grét tek ur und ir með Ölmu og seg ir: „Fjöl skyld ur spilafíkla vita að það er eitt hvað að en
þeir eiga kannski erfitt með að  setja fing ur inn á hvað það er og eru að reyna að bregðast við
óeðli leg um aðstæðum á eðli leg an hátt. En sama hvað þeir gera þá virk ar það ekki. Fíkni sjúk dóm ar
eru alltaf fjöl skyldu sjúk dóm ar og lýsa sér í meðvirkni. Meðvirkni tek ur svo á sig allskon ar mynd ir.
Börn og maki eru í mis mun andi hlut verk um, en þeir eru að reyna að lækna fíkil inn, stjórna hon um
eða breyta.“

Alma seg ir marga spilafíkla byrja að þróa sjúk dóm sinn sem skemmt un eða leið til að afla fjár.
„Mik ils mis skiln ings gæt ir oft hjá spilafíkl um að um sé að ræða fjár hags legt vanda mál þ.e. að
spilafíkn sé fjár hags legt vanda mál, svo er ekki. Síðan þró ast sjúk dóm ur inn áfram og veld ur sí fellt
meiri skaða. Spilafík ill inn er oft ráðalaus og hvorki skil ur í sjálf um sér né hegðun sinni. Hann byrj ar
að ein angr ar sig og upp lif ir skömm og sekt ar kennd bæði gagn vart sjálf um sér og sín um nán ustu.
Við erum með spilafíkla þvert yfir sam fé lagið. Þessi sjúk dóm ur ræn ir bæði spilafíkil inn og hans
nán ustu fjár hags legu ör yggi og skerðir lífs gæði allra og skipt ir þá engu máli hver fjár hags leg né fé -
lags leg staða fík ils ins er.“
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Það er von þeirra Ölmu og Guðrún ar að vit und ar vakn ing verði í sam fé lag inu tengt þessu mál efni
og fólk nái að tak ast á við vanda málið áður en það hef ur lagt fjár hag fjöl skyld unn ar á hliðina. Alma
seg ir að því miður komi þeir sem eru að leita sér aðstoðar vegna spila vanda til henn ar, þegar þeir
hafa spilað frá sér eina, tvær eða jafn vel þrjár fjöl skyld ur. „Þróun sjúk dóms ins hef ur þá tekið tölu -
verðan tíma, en það sem spilafíkl ar gera vana lega er að ein angra sig og eyða sí fellt minni tíma
með fjöl skyldu sinni og vin um.“

Spilafíkl ar lifa í drauma heimi

En hvað er að ger ast í huga spilafík ils ins að mati Ölmu þegar sá sem er í spila vanda er í þess ari
fíkn? „Spilafík ill inn ger ir sama hlut inn aft ur og aft ur og býst alltaf við ann arri út komu. Hann býr í
drauma heimi og miss ir allt raun veru leika skyn. Hann hætt ir að tengja við veru leik ann sem hann býr
í. Hann byrj ar að lifa og hrær ast í þess um drauma heimi, þar sem allt er að fara að redd ast, bara
þegar hann sel ur næstu fast eign eða kaup ir næst hluta bréf eða spil ar í spila kassa. Þeir sem eru í
spila vanda eru dug leg ir að koma sér upp kerf um, sem því miður virka ekki því þeir geta ekki
stoppað.“

Spilafíkl ar geta ekki hætt

„Þegar þú ferð og horf ir á spilafíkla í til dæm is póker þá sérðu fljótt að þeir halda að þeir hafi hæfi -
leika og getu til að spila póker bet ur en aðrir og kannski er það raun veru leik inn. En þeir geta ekki
hætt, al veg eins og alka hólist inn á erfitt með að hætta að drekka,“ seg ir Alma.

Alma og Guðrún segja að í fíkn inni hafi stjórn leysið, van mátt ur inn og hversu lengi fík ill inn er að
þróa með sér fíkn ina mik il áhrif á fjöl skyld una. Guðrún seg ir: „Aðstand end ur finna að það er eitt -
hvað að, en það er erfitt að setja fing ur inn á hvað það er. Það er ólag heima fyr ir. Fík ill inn er
kannski aldrei heima. Far inn að skulda óheyri lega mik inn pen ing, verður erfiður í skapi og fjar -
rænn.“ Alma bæt ir við: „Eins eru sög urn ar í kring um þessa fíkn þannig að maður heyr ir bara aðra
hliðina. Það hversu mikið þessi eða hinn græddi á fast eignaviðskipt um, hluta bréfa markaði, gjald -
eyrisviðskipt um eða í póker. Það er eng inn að fara að koma á forsíðu tíma rita að tala um hvað
hann tapaði á gjald eyr is braski í gær. Það sama á við, ef þú ferð á spil astaði þá eru all ir til í að
segja þér að þeir græddu 100.000 kr í þess um spila kassa í gær, en það er eng inn að fara að segja
þér að þessi sami kassi hafi tekið öll mánaðarlaun in á ein um sóla hring.“ Guðrún seg ir að inn í
þenn an veru leika drag ast aðstand end ur.
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Þú heyr ir sög ur um hvernig kass inn gaf af sér stór ar upp hæðir í gær en sjaldn ast hvernig hann tók öll mánaðarlaun -
in á einni kvöld stund. Ljós mynd/ Thinkstockp hotos.

Að vera hluti af lausn inni

Að mati Guðrún ar er fyrsta skrefið fyr ir aðstand end ur að leita sér aðstoðar utan heim il is ins hjá
fagaðilum sem geta veitt stuðning og kunna leiðirn ar að bata. „Fyrstu viðbrögð for eldra barna með
þessa fíkn og aðrar er að álasa sjálf an sig og velta fyr ir sér hvað gerði ég rangt? Það er eðli legt en
þannig verðum við ekki hluti af bat an um. Eða að kenna öðrum um. Þar sem meðvirk ir eru oft
orðnir ein angraðir og hætt ir að tala við aðra er fyrsta skrefið alltaf að leita sér að fræðslu og fá
aðstoð. Á nám skeiðinu för um við yfir hvernig aðstand end ur geta tamið sér ný viðhorf, hegðun og
hugs un ar hátt. Við kenn um aðstand end um hvernig þeir geta látið sér batna. Hvernig þeir geta
sleppt tök un um og treyst. Við get um aldrei leyst vanda annarra. Við verðum ein mitt hluti af lausn -
inni fyrst þegar við hætt um að virka með fíkl in um og byrj um að virka með okk ur sjálf um,“ seg ir
Guðrún að lok um.
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