
„Það land fyr ir finnst vart þar sem eft ir lit með spila köss um er minna en hér á landi. Þetta er al var legt þjóðfé -
lags mein og til skamm ar hvernig við búum að spilafíkl um. Það er verið að hafa fé af veiku fólki og við, sem
sam fé lag, höf um rústað lífi fjöl margs fólks.“  Þetta seg ir Ögmund ur Jónas son, fyrr ver andi alþing ismaður og
ráðherra.

Hann var dóms mála- og síðar inn an rík is ráðherra 2010-2013 og seg ir að aðgerðir gegn spilafíkn og hert ara reglu verk í kring um spila -
kassa hafi verið meðal for gangs mála sinna í ráðuneyt inu og að hann hafi fengið ýmsa aðila til að vinna með sér að þess um mál um.
„Ef ég hefði verið ein ráður, þá hefði ég ein fald lega bannað þessi spila víti. En þannig virk ar stjórn kerfið ekki og ég, ásamt fleir um,
leituðum lausna til að vinna á þessu heild stætt í áföng um og sam an mótuðum við stefnu til að vinna á vand an um.“

Mætti mik illi and stöðu á þingi
Ögmund ur seg ir að hann hafi séð fyr ir sér að í fyrsta skref inu yrði komið upp eft ir liti með þess um um fangs mikla iðnaði, eins og hann
orðar það og í því skyni yrði happ drætt is stofu komið á fót sem yrði rek in fyr ir fé frá þeim sem njóta hagnaðar ins úr spila köss un um. 
Hann lagði fram frum varp þessa efn is, en seg ist hafa mætt mik illi and stöðu á þingi. „Ég get ekki notað annað orð en hörku og mót byr
í þessu sam bandi og ég sá fljótt að það myndi taka lang an tíma að koma þessu í lög. Eft ir litið, eins og það er núna, er nán ast ekki
neitt og lítið gert til að fara eft ir þeim regl um sem þó eru fyr ir hendi.“

Næsta skref átti að vera að all ir spila kass arn ir heyrðu und ir sama aðilann, að norskri fyr ir mynd, en ekki tvo mis mun andi aðila eins og
nú er, sem eru Happ drætti Há skóla Íslands og Íslands spil, sem er í eigu Lands bjarg ar, Rauða kross Íslands og SÁÁ. „Sam keppni
veld ur því að þetta þenst út á mjög óeðli leg um for send um. Þessi sam keppni veld ur því að aðilar eru alltaf að kepp ast um að leita
nýrra leiða til að ná fé af spilafíkl um,“ seg ir Ögmund ur.

Hann seg ir að auk þessa hafi hann haft hug mynd ir um að regl ur yrði sett ar um að fólk gæti ekki spilað fjár hættu spil á net inu nema
upp að til tek inni upp hæð, fyr ir komu lag sem hann seg ir hafa gef ist vel í Nor egi.

Jafnsvæsnar spilabúllur hér og í Las Vegas
Málefni - Rafrænt morfín eða saklaus spilamennska?
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mun vera á þeim spila köss um sem séu í spila söl um og sölut urn um hér á landi og spila köss um á stöðum eins og Las Vegas. „Þetta eru

mbl.is/ Eggert Jó hann es son

Von brigði að tak ast ekki ætl un ar verkið
Hvað kom í veg fyr ir að þess ar hug mynd ir yrðu að veru leika? „Ég var kom inn ágæt lega á veg með þetta allt sam an, en þetta tók
lengri tíma en ég hafði ætlað. Ég er sann færður um að ef ég hefði haft meiri tíma þá væru þessu mál kom in í betri far veg. Þau hafa í
raun legið hjá garði síðan 2013 og ég verð að játa að það urðu mér sár von brigði að mér hefði ekki tek ist ætl un ar verkið,“ seg ir
Ögmund ur.

Frétt af mbl.is
6.000 Íslend ing ar í veru leg um spila vanda

Hann seg ist hafa orðið þess var að flest fólk væri á þeirri skoðun að taka þyrfti á þessu. „All flest ar fjöl skyld ur þekkja þenn an vanda af
eig in raun. En þetta er fal inn vandi, fólk tal ar ekki mikið um þetta; þessu fylg ir skömm og það kem ur í veg fyr ir opna umræðu. Nokkr ir
hafa þó verið hug rakk ir, stigið fram og sagt frá vanda sín um. Ég tek ofan fyr ir þeim.“

Gjör sam lega galið
Ögmund ur seg ir eng an mun vera á þeim spila köss um sem eru í spila söl um og sölut urn um hér á landi og spila köss um á stöðum eins
og Las Vegas. „Þetta eru jafnsvæsn ar spila búll ur. Eini mun ur inn er að þar eru regl ur, hér eru nán ast eng ar regl ur. Að Happ drætti Há -
skóla Íslands sé t.d. að reka eitt hvað sem heit ir Gull nám an, þar sem hagn ast er á spilafíkn fólks, er gjör sam lega galið. “
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a Íslands sé t.d. að reka eitt hvað sem heit ir Gull nám an, þar sem hagn ast er á spilafíkn fólks, er gjör sam lega galið,“ seg ir Ögmund ur. mbl.is/ 

Sam tök in ættu að geta fjár magnað sig á ann an hátt
Féð, sem safn ast í kass ana, fer til ým issa sam taka og stofn ana sem flest okk ar vilja að dafni sem best. Ef sett ar væru höml ur á
rekst ur spila kass ana; hvernig ættu þess ir aðilar þá að fjár magna starf semi sína? „Við ber um virðingu fyr ir þess um stofn un um og lík -
lega vilj um við flest veg þeirra sem mest an og best an. En við þurf um að gera okk ur grein fyr ir því að tveir hóp ar eru háðir spila köss -
um; spilafíkl ar og þeir sem reiða sig á fjár magnið úr köss un um. Og það er mjög al var legt að við sem sam fé lag höf um sett þessi sam -
tök í þá aðstöðu að þurfa á svona fjár öfl un að halda. Við ætt um að búa þeim aðra stöðu þannig að þau þurfi ekki að fjár magna sig á
þenn an hátt. “

Frétt af mbl.is
„Vit um af þeirri áhættu sem fylg ir“

Í hvaða far vegi þyrftu þessu mál að vera? „Ég myndi vilja sjá lög gjaf ar valdið taka þetta mál upp; Það er margt nýti legt í frum varp inu
sem ég lagði fram á sín um tíma, þar er mögu leg veg ferð til að halda áfram með þetta mál og ég kalla eft ir því að ein hver taki þetta
upp. Ég er sann færður um að það sé vilji í þjóðfé lag inu til að taka á þess um mál um og þann vilja þarf að virkja.“

TENGT EFNI / RAFRÆNT MORFÍN EÐA SAKLAUS SPILAMENNSKA?

Erfiðara að hætta að spila en að hætta að dópa „Vitum af þeirri áhættu sem fylgir“ Spilaði fyrir skírnargjöf sonarins

Með spilavítið í vasanum Amma spilafíkill - það er ég 6.000 Íslendingar í verulegum spilavanda
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360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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