
 

 

Om PostkodeLotteriene 
PostkodeLotteriene i Nederland, Storbritannia og Sverige er en del av Novamedia-
konsernet som har hovedsete i Nederland. Novamedia har siden 80-tallet arbeidet 
sammen med ideelle organisasjoner for å gjennomføre innovative, kommersielle 
løsninger for å generere midler til en bedre verden. Totalt har lotteriene Novamedia 
driver delt ut tilsvarende 40 milliarder norske kroner for å bidra til en bedre verden. 
 

 

 
Pressemelding den 8 februar 2013  

 

Bill Clinton til Oslo den 12 februar 

På tirsdag i neste uke kommer den tidligere presidenten i USA Bill Clinton til 
Oslo. Han er invitert av Norsk PostkodeLotteri. Blant dem som får treffe 
presidenten er Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande. I tillegg kommer 
framstående representanter fra kulturlivet, og generalsekretærene for mange 
av Norges viktigste humanitære og miljøorganisasjoner, som WWF, Leger uten 
Grenser, Amnesty og SOS Barnebyer. 
 
- Vi har invitert President Clinton for føre en diskusjon om hvordan vi kan bedre de 
økonomiske forutsetningene for NGO-sektoren i Norge, men selvfølgelig også for å 
få noen ferske betraktninger fra presidenten om verdenspolitikken i dag, sier Sandro 
Parmeggiani, styreleder i Norsk PostkodeForening. 
 
PostkodeLotteriet  har søkt om å få starte sitt lotteri i Norge og har blitt anbefalt for 
oppstart av landets høyeste lotterimyndighet, Lotteritilsynet. Flerfoldige av Norges 
viktigste humanitære -og miljøorganisasjoner står samlet bak Lotteriets inntreden. Nå 
gjenstår bare den endelige godkjenningen fra Kulturdepartementet. 
 
- Vi har stor tro på potensialet som et Postkodelotteri i Norge vil ha for store deler av 
humanitær og sosial sektor. Norge har en særdeles sterk sosial sektor, med tusenvis 
av ildsjeler og stort engasjement, men det er et paradoks at veldig mange 
organisasjoner er sterkt avhengige av offentlig støtte, og i tillegg sliter med å samle 
inn egne midler. I tillegg er det kun 10 organisasjoner som i særlig grad nyter godt av 
inntekter fra lotterier i regi av det offentlige, fortsetter Parmeggiani. 
 
PostkodeLotteriene i Nederland, Storbritannia og Sverige er samlet sett 
verdens tredje største filantropiske virksomhet globalt, og har donert mer enn 
40 milliarder kroner siden oppstarten i 1989. PostkodeLotteriet har samarbeidet 
tett med Clinton Foundation i flere år, og President Clinton er internasjonal 
Goodwill-ambassadør for PostkodeLotteriet. 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Sandro Parmeggiani, Styreleder Norsk PostkodeForening 
E-post: sandro@parmeggiani.no Mobil: +47 90 06 26 50 
 


