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Spillavhengighet Norges uttalelse til Kongressen i Norges Sjakkforbund
vedrørende mulig sponsoravtale mellom Kindred Group Ltd og Norges
Sjakkforbund
Vi representerer spilleavhengige og pårørende i hele Norge og er landets største
brukerorganisasjon for berørte av spilleavhengighet. Vi jobber hver dag med de dystre
konsekvensene av spilleproblemer fra både norske og utenlandske pengespill.
Spillavhengighet Norge vil påpeke at Kindred Group Ltd representerer en bransje der
aksjonærer styrer hele bedriftsstrukturen og måloppnåelse handler om størst mulig overskudd
og utbytte i et svært konkurranseutsatt marked.
Norges Sjakkforbund har blitt tilbudt denne sponsoravtalen på grunn av sitt gode omdømme
og at Kindred Group Ltd ønsker Sjakkforbundet som et talerør mot Storting og Regjering for
å få endret dagens spillpolitikk. Spillavhengighet Norge støtter dagens monopol på spill.
Gjennom mange møter med ulike spilltilbydere/andre aktører, er det ingenting som tilsier at
en lisensordning på spill vil være den mest ansvarlige løsningen. Derfor mener vi at Norges
Sjakkforbund vil bidra til at flere mennesker vil utvikle spilleproblemer om de inngår denne
avtalen, fordi denne avtalen legitimerer de utenlandske aktørene og kan velte monopolet på
spill.
Det er viktig at medlemmer i Norges Sjakkforbund reflekterer over de negative
konsekvensene et selskap som Kindred Group Ltd fører med seg. Med en portefølje av
aggresive spill, dominerer utenlandske aktører de norske statistikkene over problemspillere og
mennesker med spilleavhengighet. Dette til tross for at de ikke har tillatelse til å tilby spill i
Norge. Dagens teknologiske løsninger og tilgjengelighet 24 timer i døgnet, bidrar slik vi ser
det til at problemene bare øker. Spillavhengighet Norge sine grupper har 4-dobblet seg de
siste 2 årene.
Gjeldsbyrden hos berørte er mangedoblet på få år. Det er ikke lenger bare sparekontoer som
tømmes, men familier settes økonomisk tilbake med flere år og tiår. I største konsekvens er
gjeldsbyrden og skammen så stor for spilleren, at de velger å avslutte sitt eget liv.
Det er ikke bare spilleavhengige som rammes men også den enkeltes familie.
Mange barn i Norge i dag lider av konsekvensene av spilleavhengighet.
Dette er de faktiske konsekvensene av spillene selskaper som Kindred promoterer mest og
tjener mest penger på. Det er en mindre prosentandel kunder som står for den største
inntjeningen og som følges opp med en mengde personlige incentiver dersom de uttrykker
ønske om å spille mindre eller deres adferdsmønster tyder på det.
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Vi anser dette for å være utvilsomt uetisk og en forkastelig forretningsmodell.
Er dette standarden Norges Sjakkforbund ønsker å knytte seg opp mot og tale varmt for?
Det er mulig forbundet ser på seg selv som et upolitisk organ, men det er ingenting upolitisk
med det oppdraget forbundet vil kompenseres så generøst for. Det er vedtatt av norske
politikere at utenlandske pengespillaktører representerer en fare for norsk folkehelse og
dermed har de ikke tilgang til å tilby sine spill eller sin markedsføring i Norge.
De negative konsekvensene kan ikke benektes. At det er nettopp spillporteføljen Kindred
Group Ltd representerer som skaper disse konsekvensene, kan heller ikke benektes. I tillegg
tilhører Kindred Group Ltd en bransje med uttalte mål om å nå ut til et yngre segment spillere.
Det er Spillavhengighet Norges oppfatning at Norges Sjakkforbund i flere år har jobbet godt
mot ungdom og promotert sjakk som en sunn og berikende aktivitet. Vi mener derfor en
sponsoravtale med et selskap som Kindred ikke er forenelig med de verdier Norsk
Sjakkforbund har vist frem til nå.
Så må dere spørre dere et viktig spørsmål: Hvor kommer disse 50 millionene fra? For 50
millioner kroner over 5 år er en vesentlig sum sammenlignet med den årlige omsetningen til
forbundet.
Flere av våre brukere har lagt igjen fremtidsmulighetene sine hos Kindred og resten av
bransjen.
Vi kan ikke stå å se på at dere nå vil bidra til at flere havner i samme situasjon.
Vi vil gjerne invitere sentralstyret til å delta på et gruppemøte hvor dere får møte de som
daglig kjenner spilleavhengighet på kroppen.

Tromsø 19.06.19

__________________
Daglig leder
Lill-Tove Bergmo

Strandveien 26
9060 Lyngseidet
www.spillavhengighet.no
Kristiansand

Telefon 952 30 375
E-post: post@spillavhengighet.no
Org. Nr 986 595 805

Faktura adresse
Proplan Services
Dronningensgate 12
9012

