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Remissvar på:

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19

Bakgrund
Regeringen har lämnat förslag på ett antal åtgärder för att begränsa spelandet på
nätcasino och andra riskfyllda spelformer under Coronakrisen. Det rör bland annat
gränser för spelande i såväl pengar som tid, men även upplysning om
självavstängningsregistret Spelpaus. Detta är såväl förståeligt som rimligt.

Huvuddelen av åtgärderna riktar sig just mot de delar av spelmarknaden där
problemen är som störst. Dock riskerar ett av förslagen att drastiskt försvåra för
civilsamhällets oberoende finansiering. Det gäller förslaget om att begränsa s k
” bonus ” ti ll 10 0 k r onor. F örs lag et är f r am taget f ör att s toppa de f orm er av s tora
” f r ee-s pins ” s om är vanl ig a hos nätc as ino n, s å s om f örs laget nu är formulerat
drabbar det dock även allmännyttiga lotteriers möjligheter att kunna sälja lotter och
generera viktiga överskott till civilsamhället i en svår tid.

Konsekvenser av förslaget för vår organisation
Vi har varit medlemmar i Svenska Postkodföreningen sedan 2010 och har genom
åren kunnat ta del av 117 miljoner kronor av lotteriets överskott.

Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det få stora konsekvenser för
Kvinna till Kvinnas finansiering eftersom Svenska Postkodföreningen är en av våra
största och viktigaste givare.

Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt eller
bundet till särskilda projekt. Det ger oss möjligheten att använda medlen där
behoven är som störst – och där våra experter och sakkunniga bedömer att de gör
mest nytta. Det ger oss också möjlighet att utvecklas som organisation.

Övriga konsekvenser av Coronakrisen för vår organisation
I rådande läge är behovet av insatser från civilsamhällets organisationer större än
någonsin. Samtidigt riskerar Coronakrisens ekonomiska konsekvenser att bli
förödande för civilsamhället. När BNP sjunker kommer biståndet sjunka vilket
innebär att ekonomin inom stor del av civilsamhället drastiskt kommer att
försämras. Ovanpå det så visar en ny rapport presenterad av Giva Sverige att
möjligheten till finansiering genom insamling minskar. En annan rapport framtagen
av Giva Sverige, Forum och Famna visar att civilsamhället riskerar att förlora 1,1
miljarder kronor under 2020 (Så drabbas civilsamhället av Coronakrisen, Giva
Sverige, 2020-04-24).
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Diarienummer Fi2020/01934/OU



Datum 2020-05-
07 2 (2)

KVINNA TILL KVINNA FOR WO MEN’S R IGHTS SINCE 19 93
Slakthusplan 3 | 121 62 Johanneshov | 08 588 891 00 | info@kvinnati l lkvinna.se | kvinnatil lkvinna.se

Kvinna till Kvinna arbetar med lokala partnerorganisationer i 20 länder. Samtliga
av dessa drabbas hårt av de strikta regleringar som många stater infört. Vårt stöd
är avgörande för att de ska kunna fortsätta sin viktiga verksamhet att stärka
kvinnors rättigheter i krigs- och konfliktdrabbade områden och ställa om utifrån
krisens förutsättningar.

Coronakrisen påverkar oss alla, men de mest utsatta och marginaliserade
drabbas extra hårt. Vi ser bland annat att:

Våld mot kvinnor ökar: Pandemin har ökat kvinnors utsatthet enormt när
land efter land stänger ner samhällsfunktioner och
inför utegångsförbud. Många tvingas stanna hemma när jobb, skolor och
andra platser som fungerat som tillflyktsorter helt plötsligt inte är
tillgängliga. Istället blir den våldsutsatta isolerad med sin
förövare. Följdeffekterna har vi inte sett ännu men vi fruktar att kvinnor
kommer sätta livet till.
Kvinnor drabbas inom vården: Fler kvinnor arbetar i frontlinjen i vårdyrken
som just nu sätts på stort prov runt om i världen. Livsviktiga åtgärder som
mödravård och flickors sexuella och reproduktiva hälsa hamnar också i
skymundan. Följdeffekterna blir att kvinnor får sätta livet till.
Kvinnor drabbas hårdare ekonomiskt: En ekonomisk kris slår också
särskilt hårt mot kvinnor eftersom de oftare har otrygga anställningar,
deltidsjobb eller informella jobb.

Sammantaget betyder detta att vi och våra partnerorganisationer är i extra stort
behov av finansiering för att kunna växla upp arbetet och möta de ökade behoven.

Kvinna till Kvinna är till övervägande del finansierad av biståndsmedel. När
biståndet sjunker p.g.a. sänkt BNP kommer vår ekonomi att försämras drastiskt.
Samtidigt förespår Giva Sverige och Sveriges insamlingsorganisationer att
insamlingen av medel från privatpersoner, företag och stiftelser kommer att
minska på grund av ekonomisk nedgång och hög arbetslöshet. I dessa
sammanhang är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört viktiga
för vår finansiering och fortsatta arbete.

Vårt förslag
Vi har förståelse för att staten vill begränsa farligt och riskfyllt spelande i en svår
tid, men vill samtidigt betona vikten av att regeringen inte går emot riksdagens
fastslagna mål att spelpolitiken ska ge goda förutsättningar för allmännyttig
ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel.

De föreslagna begränsningarna måste riktas mot de delar av spelmarknaden där
behovet av spelansvarsåtgärder är som störst, så att de inte drabbar de
allmännyttiga lotteriernas verksamhet.

Stockholm 2020-05-07

Anna Åberg
Kommunikations- och insamlingschef
Kvinna till Kvinna
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