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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
f in an sierin g. D et gäller förslaget om at t b egrän sa s k ”b on u s” t ill 10 0 kro nor . F ör slaget är
f ramt aget f ör att st oppa d e f or mer av st or a ”f ree-sp in s” som är van liga h os n ät casin on , så
som förslaget 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 2012 och har genom
åren kunnat ta del av 66 650 000 Mkr av lotteriets överskott.

Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka direkt
påverka vår finansiering. Givet pågående läge med spridningen av Coronaviruset
globalt minskar intäkterna till det civila samhället som kommer från företag,
privatpersoner och andra organisationer. Postkodlotteriet är en långsiktig finansiär
till verksamheten och om försäljningen minskar och då tillika så överskottet till den
ideella sektorn får det överstigna konsekvenser för människor som redan är utsatta.

Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. För oss
innebär det att vi kan vara flexibla i vårt stöd till våra lokalorganisationer och
förverkliga vårt arbete med Community Led Development där människor själva får
driva sin egen utveckling mot individuellt uppsatta mål. Det innebär även att vi inte i
samma utsträckning skulle kunna säkra finansiering från biståndsmedel eller andra
öronmärkta finansieringar som kräver att organisationen går in med egeninsats.
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Övriga konsekvenser av Coronakrisen för vår organisation

I rådande läge är behovet av insatser från civilsamhällets organisationer större än
någonsin. Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar dock
att bli förödande. Enligt en ny rapport presenterad av Giva Sverige riskerar
civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 (Så drabbas civilsamhället
av Coronakrisen, Giva Sverige, 2020-04-24).
The Hunger Project samordnar tillsammans med lokala hälsomyndigheter 119
landsbygdskliniker i våra 9 afrikanska programländer, vilka i sin tur når över 1,6
miljoner människor. Dessa kliniker fyller nu en viktig roll för att förhindra spridningen
av viruset och öka medvetenheten kring preventionsåtgärder. The Hunger Project
utbildar lokala volontärer med fokus på bland annat hälsa, vatten, sanitet och hygien.
Dessa volontärer bor i de byar som nås av The Hunger Projects utvecklingsprogram
och kan genom sin starka lokala förankring nå ut brett även till de som annars inte
skulle nås av myndigheternas information. Vår verksamhet är viktig för att säkerställa
att rätt information når till de mest avlägsna bysamhällena som är mest sårbara pga.
svag infrastruktur.
Vi ser redan nu hur finansieringen från andra finansiärer minskar till följderna av
Corona. Aktieutdelningar, engångsgåvor och företagssamarbeten minskar drastiskt
eller uteblir helt.
I detta 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.


