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Spilafík lar voru meira með

fjölskyldunni

„Við fengum símtöl frá fjölda
aðstandenda og ættingja spilafíkla sem
urðu fyrir miklum vonbrigðum þegar
spilakassarnir voru opnaðir aftur. Það
var áberandi hversu miklar breytingar
urðu á lí� fjölda spilafíkla meðan
kassarnir voru lokaður. Ættingjar sögðu
þá eyða meiri tíma með fjölskyldunni og
vinnuveitendur sögðu spilafíkla bæði
mæta betur í vinnuna og biðja síður um
að fá launin fyrirfram. Nú dugðu þau
bara út mánuðinn þegar ekki var verið
að eyða þeim í spilakassana,“ segir
Alma.

Tæp 86% svarenda vilja að spilakassar
og spilasalir verði lokaðir til frambúðar,
samkvæmt niðurstöðu könnunar sem
Gallup gerði nýverið fyrir Samtök
áhugamanna um spilafíkn, SÁS.
Niðurstöður könnunarinnar sýna að
�estir nota spilakassa sjaldan og aðiens
0,3% nota þá að staðaldri.
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Sia hélt Maddie Ziegler frá því að
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Tek jufall þegar kössunum var

lokað

Kristín S. Hjálmtýsdóttir,
framkvæmdastjóri Rauða krossins, segir
aðspurð að ekki standi til að hætta
aðkomu að rekstri spilakassa. „Þetta er
mjög mikilvæg fjárö�un fyrir félagið og
sést það vel á því að nú þegar
spilakassar voru lokaðir í COVID-
faraldrinum með tilheyrandi tekjufalli
hjá Íslandsspilum höfum við þurft að
grípa til aðgerða meðal annars með
fækkun stöðugilda og
endurskipulagningu verkefna. Það er
afskaplega er�tt enda verkefnin brýn.
Það er ekki kappsmál í sjálfu sér fyrir
Rauða krossinn að starfrækja spilakassa
en hefur verið mikilvæg fjárö�un fyrir
félagið og alveg ljóst að það þarf
fjármagn til að halda úti starfsemi
félagsins,“ segir hún.
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Kristín tekur fram að rekstur
Íslandsspila byggi á gömlum grunni og
Rauði krossinn ha� leitað ýmissa leiða
til að styrkja aðra fjárö�un þar sem
tekjur af Íslandsspilum ha� farið
minnkandi með hverju árinu, til dæmis
með Mannvinum Rauða krossins og
mánaðarlegum styrktaraðilum. „Ef fram
fer sem hor�r munu tekjur halda áfram
að dragast saman, enda þeir sem taka
þátt í spilunum margir hverjir farnir að
spila á netinu. Rauði krossinn og aðrir
eigendur Íslandsspila hafa um árabil
kallað eftir breytingu á lagaumhver�
happdrættismarkaðarins. Hugnast
okkur best að fara svokallaða norrænu
leið, þar sem eitt fyrirtæki rekur
spilakassa, lottó, getraunir og skafmiða.
Með þessu móti er hægt að bjóða upp á
skráningu þeirra sem spila og spilakort,
hægt að setja þak á hversu mikið er
hægt að spila. Það er vilji eigenda
Íslandsspila að þessi leið verði farin,“
segir Kristín
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Ítarlega er fjallað um spilafíkn og
spilakassa í nýjasta helgarblaði DV. Þar
er einnig rætt við formann
Slysavarnarfélagsins Landsbjargar,
formann SÁÁ og íslenskan spilafíkil. 
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Arnar Valgarðsson
Já þau víla ekki fyrir sér að hagnast á mannlegri eymd "góða fólkið" hjá RK
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Ásgeir Guðbjörn Överby
Spilakassar eru stilltir á vinning. Samtenging þúsunda kassa gerir háa
vinninga mögulega þótt tiltölulega lítið sé spilað í hverjum kassa fyrir sig. Að
spila í kössunum er í raun eins og að spila í lottói þar sem dregið er á mínútu
fresti!
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Kristín Stefánsdóttir
Ættuð bara að skammast ykkar fyrir að nýta ykkur svona veikt fólk,
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Jonna Sverrisdóttir
Frábærar féttir, nei nei ég mislas :(  Fjandinn sjálfur ég mislas, ég hélt í
alvöru að Rauði krossinn hafi verið að tilkynna að þau hætti aðkomu að
rekstri spilakassa. Ég trúi þessu ekki, svei og skömm fyrir allan peninginn :(
Like · Reply · 3w · Edited

Thorunn Sif Ravn
"Mikilvæg tekjuöflun" !! Af hverju fer rauði kross Íslands og SÁÁ ekki bara að
rækra hass og selja til neytenda??? Nú eða framleiða amfetamín? Af hverju
að gera upp á milli fíknar? Af hverju fer rauði kross islands og SÁÁ ekki bara
alla leið, í stað þess að eltast við klink úr spilakössum? Setjið bara upp
almennilega efnaverksmiðju, með rikisábyrgð auðvitað......þetta gæti bara
verið næsta "bóla"....markaðssetja landið sem Paradís fiklanna - slagorðið
gæti verið "Ísland, best í heimi, hér tökum við málið alla leið"
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Íris Pauls
Heyr heyr
Like · Reply · 3w

Sigríður Tinna Sveinbjörnsdóttir
bíddu bíddu á ekki rauði krossinn að vera mannúðarsamtök? Sem eru samt
til í að nýta sér veikt fólk til að féflétta bókstaflega?
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Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða
ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna

óviðeigandi athugasemdir.
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Sigurdur Sigurdsson
Loka á alla þessa spilakassa strax ............ !
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Björgvin Kristbergsson
Bara loka þessu og hætt með þá
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Sigurbjörg Dan Pálmadóttir
Þeir hjá RK kunna ekki að skammast sín.

Like · Reply · 4 · 3w

Sigurður Þorgeirsson
Aldrei aftur 1 króna í styrk til Rauðakrossinn

Like · Reply · 1 · 3w
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Hátt í 700 Íslendingar eru hugsanlega spilafíklar en tæplega sex þúsund glíma við verulegan spilavanda.
Mynd/Valli

Spilakassar er sú tegund
fjárhættuspila sem �estir spilafíklar
ánetjast. Hvorki Rauði krossinn né
Slysavarnafélagið Landsbjörg
hyggjast hætta aðkomu sinni að
Íslandsspilum sem reka fjölda
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Ógeðslegt einelti fyrir norðan –
Fjölskyldan skilar skömminni til
gerandans
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Drap kanínu sex ára drengs fyrir
framan hann í Kópavogi
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Netfang

EKKI MISSA AF Helstu tíðindum
dagsins í pósthól�ð þitt
Lesa nánar

Já, Skrá mig

spilakassa. Formaður SÁÁ telur að
rekstri spilakassa verði brátt
sjálfhætt því öll spilun sé á leið á
netið.

Þetta er hluti af stærri umfjöllun um
spilafíkn og rekstur spilakassa í nýjasta
DV.

„Spilakassar eru það fjárhættuspil sem
er mest ávanabindandi, þrisvar til
fjórum sinnum meira ávanabindandi en
til að mynda póker og íþróttaveðmál,“
segir Alma Hafsteinsdóttir, formaður
Samtaka áhugafólks um spilafíkn.

Spilakassar hér á landi eru reknir af
tveimur aðilum; Íslandsspilum og
Happdrætti Háskóla Íslands. Íslandsspil
eru í eigu Rauða kross Íslands (64%),
Slysavarnafélagsins Landsbjargar
(26,5%) og SÁÁ (9,5%). Öllum
spilakössunum var lokað þann 20. mars
vegna COVID-19 en byrjað var að opna
kassa aftur snemma í maí. Íslandsspil
og HHÍ hafa ley� til rekstursins frá
dómsmálaráðuneytinu.
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Drepfyndinn hrekkur fer eins og
eldur um sinu á samfélagsmiðlum

FRÉTTIR

Maríu enn saknað –
Björgunarsveitir kallaðar út
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