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CSR-politik for Danske Spil koncernen
Danske Spil ønsker som statsligt aktieselskab at være en ansvarlig aktør, som arbejder for at sikre, at
spil er til glæde og til gavn for befolkningen. Vi giver spilleglæden gode rammer og tager ansvar i forhold
til at forebygge og afhjælpe spilafhængighed eller problemer. Samtidig er vores overskud til gavn for
befolkningen via de midler, der hvert år gives tilbage til samfundet, herunder til frivillige organisationer.
For Danske Spil er arbejdet med CSR et spørgsmål om at skabe fælles værdi for samfundet og for
virksomheden - en tilgang, der ofte betegnes Creating Shared Value (CSV). Involvering af interessenter
er derfor et afgørende parameter i vores indsats. Vi lytter til vores omverden og er i løbende dialog med
vores væsentlige interessenter såsom spillere, myndigheder, organisationer, medarbejdere og
forhandlere. Samtidig vil vi sikre åbenhed om vores CSR-indsats og målopfyldelse, og løbende
kommunikere denne i relevante fora.
Vores CSR-politik tager udgangspunkt i vores værdier: Tillid, Underholdning, Fornyelse og Ansvarlighed.
Med udgangspunkt i ”Regeringens Handleplan for Virksomheders Samfundsansvar 2012 – 2015” og
anbefalingerne fra Rådet for Samfundsansvar har Danske Spil i sit arbejde med CSR lagt sig op ad de
internationale principper i FN’s Global Compact.
Med afsæt i de forventninger, der stilles af vores omgivelser og interessenter samt karakteren af vores
forretning, er Danske Spils tre væsentligste CSR-indsatsområder:
•

At være ambitiøse og førende i at sikre ansvarligt spil, herunder i at beskytte unge og
udsatte grupper, samt at tilvejebringe en målrettet indsats mod ludomani
o Vi vil aktivt beskytte unge og udsatte grupper i den måde, vi udbyder spil på og gennem
ansvarlig markedsføring
o Vi vil tilvejebringe en målrettet indsats mod ludomani gennem åben og tæt dialog med forskere
og behandlere og andre relevante interessenter for at forstå og adressere ludomani og integrere
denne viden i vores bestræbelser på at hjælpe spillere og pårørende, der har problemer med spil
o Vi vil være en aktiv sparringspartner for myndighederne for at sikre, at vores erfaringer løbende
kan indgå i grundlaget for en relevant, effektiv og ansvarlig lovgivning på spilleområdet i
Danmark

•

At sikre at vores spillere har fuld tillid til, at de kan spille i et sikkert miljø, hvor alt foregår
lovligt gennem en kontinuerlig indsats
o Vi vil tilstræbe en høj informationssikkerhed i forhold til vores produkter og i forhold til
beskyttelsen af personlige data, således at spillerne kan have tillid til, at vi gør en indsats for at
bevare et sikkert spillemiljø
o Vi vil gøre en særlig indsats for at forhindre aftalt spil og andre elementer, som er unfair
o Vi vil i samarbejde med relevante myndigheder gøre en indsats for at forhindre, at spil, der købes
hos Danske Spil, tjener som støtte til kriminalitet
o Vi anerkender, at der er en række forhold inden for de sportsgrene, vi udbyder spil på, som kan
være kritisable, og som vi ikke har direkte mulighed for at påvirke. Det gælder f.eks. doping,
udfordringer med dyrevelfærd eller match-fixing. Vi tager afstand fra enhver form for uetisk
adfærd i sport, og søger gennem samarbejde og partnerskaber at påvirke til en bedre adfærd.

•

At bidrage til en positiv samfundsudvikling gennem en fordeling af vores overskud til
almennyttige organisationer i Danmark
o Vi arbejder for at sikre en effektiv drift med henblik på at sikre et overskud, der kan uddeles til
almennyttige formål
o Vi støtter op om bredere samfundsgavnlige formål og uddannelse bl.a. gennem sponsorater og
ved at vise åbenhed over for uddannelsesinstitutioner og studerende
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I forhold til Danske Spils egen organisation vil vi:
•
•
•
•

Sikre vores medarbejderes trivsel, udvikling og arbejdsglæde hver dag
Minimere vores negative påvirkning af miljøet, herunder repræsentere en grøn- og miljøbevidst profil
– særligt i forhold til vores energi- og ressourceforbrug samt i forhold til bortskaffelse af affald
Sikre at vi efterlever al relevant lovgivning samt internationalt anerkendte principper for
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption
Påvirke vores leverandører til at efterleve al relevant lovgivning samt internationalt anerkendte
principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption.

