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Aurreko azaroaren 24an, ASAJER elkarteak jardunaldi bat antolatu 
zuen, zorizko jokoen publizitateari eta hura biztanleengan izaten ari 
den eraginari buruzkoa.

Apustu-jokoen, lineako bingoen, lineako kasinoen eta abarren 
publizitatea gure bizitzen parte izatera iritsi da, eta hori aintzat hartzeko 
modukoa da, bai eta aztertzekoa ere. Telebista piztu eta edozein 
unetan, haurrak babesteko ordutegia kontuan hartu gabe, jokoak 
“saltzen” dituzten iragarkiak ikusten ditugu. Zenbait kanpainatan, 
gainera, kirol-munduko pertsona famatuak agertzen dira, hain zuzen, 
adingabeengan (eta adinez nagusiengan ere bai) eragin handia 
dutenak. Kirol-ekitaldi batera joatean (futbol- edo saskibaloi-partida 
batera, adibidez), apustu-etxeen publizitatea ikus dezakegu. 

Horiez gain, Estatuaren Loterien, Onceren eta abarren publizitatea 
aipatu behar da; izan ere, horiek egiten duten publizitateak karga 
emozional handia du, eta, batzuetan, “materialki nahi dudan” horri 
zuzendutako ikuspegia dute.

“Nahi dudan guztia lor dezaket loteria erosi eta tokatzen bazait” 
ideiak edozein nahi bete daitekeen errealitatera garamatza. 

Topaketa honen funtsezko helburua zen publizitatea gizartean 
izaten ari den eragina ezagutzea ikuspegi ezberdinetatik: sexismoa 
publizitatean, jasotzen dituen mezuen eraginez biztanleak nola egon 
daitezkeen jokatzetik gertuago, adingabeak nola eragin ditzakeen 
publizitateak haientzako erreferenteak diren kirol-munduko pertsonak 
kanpainetan agertuz.

Jardunaldi horretan beren ezagutzak partekatu zituzten bi hizlariri 
egin diegu elkarrizketa.

Aurkezpena
“Publizitatea eta Zorizko Jokoak”
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Alde batetik, Pablo Vidal Vanaclocha jaunari, Euskal Herriko 
Unibertsitateko doktoreari. Horrez gain, Begira Publizitate eta 
komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordearen publizista 
eta kidea da. Vidal jaunak publizitateari eta sexismoari buruz hitz egin 
digu. Beste aldetik, Mª José Solé andreari, Zuzenbidean lizentziatua eta 
Kataluniako Ikus-entzunezko Kontseiluaren erakundeen Forumaren 
zuzendari ordeari. Solé andreak zorizko jokoen publizitateari eta 
gazteei buruz hitz egin digu.

Espero dugu ekarpen horiek aukera ematea zorizko jokoen eta 
apustuen publizitatearen arloan zentzuz jokatzeko.

Ana Herrezuelo
Asajer Elkarteko Psikologoa
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Begira Batzordea eta zorizko jokoak

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha, doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean,
publizitate eta komunikazio sexista ez erabiltzeko BEGIRA Aholku 
Batzordearen publizista eta kidea.

Zer da Begira- Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku 
Batzordea?

Begira Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea 
Emakume-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikitako Eusko Jaurlaritzaren 
batzorde bat da. 1998an sortu zen, 78/1998 Dekretuaren bidez, eta haren 
jarduera indartu zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
Legeari erantzuna emanez. 

Kontsultarako eta topagunerako legea bada ere, haren helburu 
nagusia da Euskadiko publizitatean eta komunikazioan sar daitekeen 
sexismoa kontrolatzea. Horretarako, arau-hausterik egin duten enpresei 
eta erakundeei zehatzeko ahalmena du. Haren xedea da ematen den 
publizitatea eta komunikazioa aztertzea eta haren inguruan aholkatzea, 
bai eta komunikabideetan kode etikoak sustatzea eta komunikabide 
pribatuekin akordioak bultzatzea ere, gure legearen markoan jasota 
dagoen berdintasun-printzipiora egokitze aldera.

Aurrekoez gain, komunikabideen edukiak kontrolatzea du helburu nagusi, 
horien bidez emakumeek tratu txarrik jaso ez ditzaten, emakumeak umildu 
ez daitezen edo gutxiago direla esan ez dadin. Horren bitartez, lortu 
nahi da emakumeak eta gizonak berdinak direla transmititzea. Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuaren barruan, publizitatearen 
eta haren euskarrien gaineko eragina du, bai eta komunikabide publiko 
eta pribatuen gain ere.

Uste al duzu zorizko jokoen inguruko publizitatea sexista dela?

Gai horri erantzuteko, nahikoa da gogora ekartzea Publizitateari buruzko 
1988ko azaroaren 11ko Lege Orokorra. Lege horrek publizitate sexista 
definitzen du 3., 31. eta 32. artikuluetan.

3. a) artikulua: Legez kontrakoa da pertsonen duintasunari eraso egiten 
dion publizitatea. Hori gertatuko da emakumeak era iraingarrian 
aurkezten dituzten iragarkietan. 

1. Haren gorputza edo bere zatiren bat bereziki eta zuzenean 
erabiltzen denean objektu gisa, sustatu nahi den produktuarekin 
loturarik ez duenean. 

2. Emakumeen irudia portaera estereotipatuekin lotuta erabiltzen 
denean. 
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Publizitatearen diskurtsoan etengabe sortzen eta proiektatzen 
dira emakume-ereduak irudien edo kontakizunen bidez. Hala ere, 
publizitateak emakumeen oso irudi sexista proiektatzea erabaki du, 
eta horrek oraindik mantentzen ditu zenbait jarreratan, jokabideetan 
eta roletan. Emakumeek, kolektibo gisa, horien aurka borrokatu dute, 
eta haietatik ihes egin nahi dute. Beren eskubideak eta gizonen 
berdinak direla aitortzeko egin diren lorpenak alde batera utzi ditu 
nahita publizitateak. Publizitatearen kontakizun-diskurtsoak gelditzen 
ditu egindako aurrerapenak, eta horrek nahiz belaunaldi gazteengan 
duen eraginak berdintasunaren, hezkidetzaren eta adiskidetzearen alde 
agente sozialek egiten duten ahalegina okertzen dute. Emakumeen 
eta gizonen berdintasunean marketinak eta publizitateak duten 
inpaktuari buruzko Europako Parlamentuaren Ebazpenak (2008/2038-
INI) hauxe aitortu eta ohartarazten du: emakumeak gizartean zer diren 
interpretatzeko publizitateak suspertu eta hedatzen dituen mezuek 
eta kodeek aurrerapen eta lorpen horien aurka egiten dute; izan ere, 
emakumeek okupatzen dituzten gizarte-espazio berriak, hainbesteko 
ahaleginez lortu dituztenak, faltsutu eta ezkutatzen dituzte. 

Zer iritzi duzu pertsona famatuek, hala nola Belén Estebanek edo Jorge 
Javierek egiten dituzten lineako bingoari buruzko iragarkien inguruan?

Nire aburuz, pertsonaia horiek programa jakin batzuen arabera sortu 
dira eta ez dute zerikusirik beren benetako izaerarekin, baizik eta zenbait 
komunikabide-espaziotan behin eta berriz agertzeagatik lortutako 
aitorpen publikoarekin. Interes edo irabazi ekonomikoak ateratzearen 
ideia hori beren balorazio-eskala pertsonalean definitu eta erakusten 
dieten ezaugarri bat da. Hau da, beren irudia edozeini eskaintzen diote 
onura ekonomikoa ateratzeko helburuarekin, kontuan izan gabe edo 
albo batera utziz iragarritako produktuak eragin ditzakeen kalteak. 
Ziurrenik, lineako bingo-enpresa horiek edo horien agentziek ere haien 
markak edo produktuak beste pertsonaia famatu batzuei preskribatzeko 
proposamena egin dute. Hala eta guztiz ere, Belén Estebani edo Jorge 
Javieri ikusteak nahikoa adierazten du hori onartu zutenen gaitasunei eta 
balioei buruz.

Zer iritzi duzu eliteko jokalariek zorizko jokoen publizitatea egiteari buruz? 
Zergatik uste duzu jotzen dela famatu mota horiengana?

Enpresa horiek kirola lotzen dute zorizko jokoarekin beren irudia hobetzeko. 
Galdera erraza da: Zer zerikusi du kirolak apustuekin? Kirol espektakulua edo 
espectadorismoa hedabideen eta bizitza sozialaren parte handi bat da, eta 

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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hori horrela da horren atzean gordetzen den negozio handiarengatik. Izan 
ere, prime timean eta kanal guztietan duen presentzia ez baitago lotuta 
audientziarekin edo sharearekin, baizik eta iragarleen inposaketarekin eta 
haiek talde mediatikoekin dituzten akordioekin. 

Nonahikotasun mediatikoaren egoera hori aprobetxatzearen bitartez, 
apustuaren edo zorizko jokoaren negozioari laguntzen zaio, kirol 
espektakuluari lotzen zaion elementu baten gisan. Horretarako, naturalizatu 
eta apustu egitearen garrantzia gutxitzen da, menpekotasuna sortzeaz 
gain, praktikatzen duenarentzako arrisku ekonomiko bat izan daitekeelako. 
Modu horretan, enpresek kirolariak hartzen dituzte pertsonaiatzat, eta 
horiek, hain zuzen, kirolen bat praktikatzeaz gain, partidua nork irabaziko 
duen apustuak egiten dituzte, eta, zentzu horretan apustu egiteak kalterik 
egiten ez duenaren ideia hori indartzen dute. Ondorioz, ohitura arriskutsu 
hori kirolariari berari atxikita dagoela pentsatzen da. 

Aurreko galderan esan bezala, begiratu beharra dago zein kirolarik onartu 
zuten haien irudia lineako apustuak eta zorizko jokoak sustatzen dituzten 
enpresen helburu eztabaidagarriekin lotzea. Badira hainbat kirolari hori 
egitea deuseztatu zutenak, adibidez, Nadal, edo baita onartu zutenak 
ere, Cristiano Ronaldo, besteak beste.

Jokoei, adibidez, pokerrari edo apustuei buruzko zenbait publizitate-
iragarkitan emakumea agertzen da apaingarri-elementu moduan. Zer iritzi 
duzu horren inguruan?

Publizitate mota honetan ohikoa da emakumeak emakume apaingarriaren 
estereotipoaren menpe egotea, edo, are gehiago, emakume objektu 
sexualaren estereotipoaren menpe. Gizonak (jokalariak) jantzita dauden 
bitartean, emakumeak kabaret espektakulu baterako egokia izango 
litzatekeen arroparekin agertzen dira. Gainera, burutzen dituzten rolak 
ondo bereizita daude; izan ere, emakumeak gizonen zerbitzura (mahai-
zerbitzari edo lagun apain modura) daudeneko irudia proiektatzen da. 
Azkenik, ikus daiteke emakumeek ere emakume ergelaren edo hutsalaren 
estereotipoa jasotzen dutela, jokoan parte hartzen ez badute ere, neurriz 
gainekoa den modu batean gozatzen dutelako jokoaren jarraipena: 
jokatzen ari diren gizonekiko miresmena adierazten duten zentzugabeko 
aurpegi grinatsuak, estasia, asaldura, eta zenbaitetan, konnotazio 
sexualak dituzten lizunkeria-adierazpenak behartzen dira.

Oro har, emakumeen irudi hori mespretxagarria da, eta badirudi orain 
dela 200 urte Amerika mendebaldean egiten ziren pelikuletan agertzen 

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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ziren irudietan inspiratuta dagoela: pokerrean zebiltzan bakeroak eta 
pistoleroak haien gorputza jokoan irabazitako dolar batzuen truke saltzen 
zuten emagaldu apainez inguratuta.

Zer nolako eragina dute herritarrengan zorizko jokoei buruzko iragarkietan 
agertzen diren mezuek? Eta herritar gazteengan? Eta emakumeengan?

Publizitate-kontakizunen bitartez publizitatearen alderdi handi batek 
garatzen duen erreprodukzioa da emakumeak zer diren adierazteko 
transformazio bat edo ia asmaketa bat ere bai. Izan ere, emakumeak 
zentzugabekoena den punturaino idealizatuta daude, zehazki, 
gazte askorentzako emakume bat zer den ulertzea zailtzen duten 
kanon batzuen mende. Publizitate-kontakizunen bitartez erakutsitako 
emakumeen irudiak gazteengan eragin handi bat izateko helburua du, 
etapa hori baita publizitate-mezuen hartzaile eta protagonista nagusia. 
Publizitateak kontsumoaren dinamizatzaile handi baten papera ematen 
dio emakumeari, eta publizitatearen izaera ideologikoa dela medio, 
guztiz estereotipatuta agertzen da, emakumeen eta gizonen berdintasun 
efektiboa lortzea helburu duten hezkuntza- eta gizarte-helburuekin bat ez 
datozen emakumezkoen eredu eta prototipoen bitartez.

Publizitate-kontakizunen inguruan gazteek adierazten duten pertzepzioak 
bat egiten du emakumeak errealitatearen irudikapen fidagarri direla 
onartzearekin. Ohiko proposamenei eta ereduei kontrajartzen diren beste 
publizitate-mezurik jasotzen ez dutenez, ikuspegi bakar bat jasotzen dute, 
baita irudikapen berbera eta aldi bereko bat ere, jomugazko publizitate-
unibertso bateko gazteen inguruan.

Beraz, publizitatea identitatea sortzen duen moduetako bat da, identitate-
estereotipoak sortzen baititu, “eredu” gisa erabiltzeko balio dutenak, baita 
gazteak begiratzeko ispilu gisa ere, haien irudia egokituz eta moldatuz 
eta berdintasun-balioekin eta generoen arteko berdintasunarekin bat ez 
datozen haien izaerarekiko identifikazioak bilatuz.

Zer nolako neurriak hartu beharko lituzke administrazioak zorizko jokoen 
publizitateari eta promozioari dagokienez, kolektibo ahulak, besteak beste, 
kaltetutako pertsonak edo adingabeak, babesteko?

Gaur egun, nahikoa lege dago sexistatzat jotzen den edozein mezu 
jazartzeko edo salatzeko. 

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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ESTATUKO LEGERIA 

Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa.

13. eta 14. art. Administrazio publikoek zainduko dute legeria oso-
osoan betetzea, oinarrizko eskubideak babes daitezen, eta arreta 
berezia jarriko dute, indarreko legeriarekin bat etorriz, gizarte-
komunikabide guztietan ezabatzeko emakumeen desberdintasun-
egoerak sorraraz ditzaketen jokabideak.

Administrazio publikoak autoarauketa-akordioak sustatuko ditu; 
halako akordioek, prebentzio-kontroleko eta eztabaidak epaiketatik 
kanpo konpontzeko mekanismo eragingarriak badituzte, publizitate-
legeria betetzen lagunduko dute.

3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 
Eragingarrirako 

Mugarik gabeko telebistaren Legea aldatzen du:  e) Adingabekoei 
zuzendutako publizitateak edo tele-salmentak emakumeen eta 
gizonen inguruan helarazi beharko du berdintasunezkoa, anitza eta 
estereotipatu gabea den irudia».

LEGE-AUTONOMIKOA 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoa.

26.2 art., publizitate sexista tipifikatzen du
“Debeku da pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, 
giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela edo sexu-objektu 
soilak direla adierazten duen publizitate-iragarki oro egin, eman edo 
erakustea, eta baita emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, horri 
garrantzia kendu edo horretara bultzatzen duen oro ere”.
77.3.b) art., Arau-haustea tipifikatzen du, eta administrazioko arau-
hauste larritzat jotzen du, 

Publizitatearen eraginez irainduta edo minduta sentitu den edozein 
pertsonak edo kolektibok salaketa jarri dezake Begira Batzordean, 
bere kexa euskal administrazioak tramitatu dezan edo epaitegi batean 
salaketa bat jartzeko justizia-auzitegiak izan daitezen enpresa iragarlearen 
eta haren publizitate-agentziaren atzetik daudenak.

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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Eskolatik ikus-entzunezko mezuaren eta publizitatearen analisi kritikoa eta 
haren ulermena lantzen

Prozesu judizialaz eta administratiboaz gain, lehentasunezkoa da beste 
neurri garrantzitsu batzuk hartzea. Nagusiki, hezkuntza-esparruan eta 
eskolatik egin beharko lirateke.

Gaur egun, oso mugatuta dago gurasoek duten gaitasuna haien 
seme-alabek eduki mediatikoak jasotzen dituzten eta sozializatzeko 
erabiltzen dituzten kanalak ezagutzeko. Hori, batez ere, horiek erabiltzeko 
esperientzia faltagatik gertatzen da, baita horren inguruan eta 
transmititzen dituzten edukien inguruan berririk ez izanagatik ere. IKTak 
erabiltzeari buruzko belaunaldien arteko etenari eta sare sozialen bidez 
nola jartzen diren harremanetan ulertzeko prestakuntza eskasari esker, 
guraso askok ez dakite beren seme-alaben hezkuntzan eduki horiek zer 
nolako eragina izan dezaketen. Gurasoek eta eskolek elkarren beharra 
dute eduki horietatik hezkidetzako ereduarengan egiten den interferentzia 
horri modu bateratuan eta koordinatuan aurre egiteko. Hori egitea 
garrantzitsua da, batez ere, beren errealitatea ulertzea kaltetzen duten 
balioei, jokabideei  edo pentsamoldeei dagokienean, eta beren izaeran 
negatiboki eragiten dutenean garapen-fase nagusian, haurtzaroan edo 
nerabezaroan, besteak beste.

Gurasoek eduki zehatz eta ikus-entzunezko produktu batzuetara sartzeko 
tolerantzia edo muga jartzea eskolatik bideratu behar da, ez baitago 
beste erakunderik halako eskuragarritasun zuzena duenik. Eskolak, aldi 
berean, ez ditu lortuko familiaren laguntza aktiborik gabe dituen helburu 
berri guztiak hezkidetzari eta genero-indarkeriaren eta matxismoaren 
aurkako borrokari dagokienez.

Eskola neskek eta mutilek parte hartzen duten berdintasunezko elkargune 
bat da, eta egiten duen lana funtsezkoa da kontsumitzen dituzten 
edukietan eta jasotzen duten publizitatean gailentzen diren sexismoari 
eta ideologia patriarkalari kontrajartzen  den ideologia justuago eta 
berdintsuago bat onartzeko. Beharrezkoa da hezkidetzako balioetan 
lantzen jarraitzea, bereziki, gazteen kolektiboaren artean genero-
estereotipoak zalantzan jarriz, eta eskolako curriculumean ikasgai 

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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zehatzak txertatuz ikasleei erakusteko nola egiten den ikus-entzunezko 
mezuen irakurketa kritiko bat.

Horretarako, garrantzitsua da irakasleak prestatzea, ez da nahikoa 
kontzientziatuta eta motibatuta egotea. Beharrezkoa da irakaslea 
benetan trebatuta egotea publizitatearen eta hedabideen bitartez 
etengabe bidaltzen den maskulinitate-eredua desegiteko eta berriz 
lantzeko; izan ere, eredu hori neska-mutilek beren harremanetan 
berrerabiltzen eta birsortzen dute. Eskolak, familiekin lankidetzan arituz, 
eztabaidatu egin behar ditu industria mediatikoak eta publizitateak 
adingabeentzako arrakastatsua eta erakargarria egiten dituen zenbait 
eduki “toxiko” sexistak izanagatik. Mezu horietako asko ezagutzera 
emateko, ezinbestekoa da ikasgelan erabiltzeko material didaktikoa 
sortzea ikus-entzunezko formatuan. Material hori modu profesionalago 
batean egina egongo da, normalean kontsumitzen dituzten beste ikus-
entzunezko eduki batzuekin kalitateari eta erakargarritasunari dagokionez 
lehiatzeko eta horiei teknikoki aurre egiteko. Ikus-entzunezko mezua 
deskodetzen irakasteko material eta baliabideen eskasia etengabekoa 
da gure herrialdean, horrenbestez, premiazkoa da lan egitea gabezia hori 
konpontzeko eta hezkuntza-curriculumean lehentasunezkoa bihurtzeko.

XXI. mendean, eskolatik ere erakutsi behar zaie ikasleei ikus-entzunezko 
mezua, ideologia zehatz bat eta emakumeen eta genero-harremanen 
ikuspegi zehatz bat hedatzeaz gain, helburu eta jomuga konkretu 
batzuekin burutzen dela, eta horiek agerian utzi behar dira. Adibidez, 
apustuak egitera bultza diezaiekete eta mendekotasun handi batean 
erori, beren garapen pertsonala baldintzatuz.

Elkarrizketa
Pablo Vidal Vanaclocha

Begira Batzordea eta zorizko jokoak
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Zer da Kataluniako Publizitateko Ikus-Entzunezko Kontseilua? Zer helburu dituzte? 

Kataluniako Ikus-Entzunezko Kontseilua Kataluniako ikus-entzunezko 
komunikazioa arautzeko agintaritza independentea da. Ikus-entzunezko 
komunikazio-zerbitzu publiko eta pribatuei aplikatu ahal zaien araudia 
betetzen dela bermatzea du helburu. 

Ba al dago lineako zorizko jokoen publizitate-araudirik? Eta aurrez aurreko 
jokoarena?

Zorizko jokoak jokoa arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legeak arautzen 
ditu, bai eta lege hori garatzeko xedapenek ere. Lineako zorizko jokoen 
publizitatea jokoa arautzeko legearen 7. artikuluan jasota dago, legeak 
berak dioenez, erregelamendu batek garatu behar duenean.  Gainera, 
jokoaren jardueren merkataritza-komunikazioei buruzko ereduzko kode 
bat dago, lineako jokoaren publizitatea kontrolatzeko. Baina azken 
finean kontsumitzaileak babesteko da jokoaren jardueraren merkataritza-
komunikazioetatik, bereziki, adingabeak eta gainerako talde kalteberak.  
Kode horrek arau multzo bat ezartzen du, eta hari atxikitako konpainiek 
konpromisoa hartzen dute horiek betetzeko beren merkataritza-
komunikazioan. Hala ere, jarduketako hainbat arau jaso arren, ondoriozta 
dezakegu hutsune nabariak daudela, hala nola: apustuen iragarkiak 
ematea kirol-emankizunen bitartean haurrak babesteko ordutegian 
badira ere, apustu-etxeek kirol taldeak sustatzea onartzea, pertsonaia 
famatuek, atletek eta kirol-heroiek publizitatea sustatzea onartzea, 
haurrak babesteko ordutegietan bingoaren publizitatea ez mugatzea 
zein nerabeei eta haurrei zuzendutako animaliak edo marrazki bizidunak 
erabiltzea onartzea. Gainera, arau horiek jokoaren industriak ezarri 
dituenez, zalantza dago beren eraginkortasunari buruz; izan ere, interes 
ekonomikoek oztopatu ahal dute pertsonak babesteko helburua.

Aurrez aurreko jokoa eta haren publizitatea autonomia-erkidegoek 
arautzen dute. Bai eta publizitateari buruzko lege orokorrak ere.

Babestuta al daude adingabeak?

Adingabeak legearen mamian daude babestuta, baina hutsune 
handiak daude babes horren inguruan. Lineako zorizko jokoen eta joko 
publikoen publizitatea da horietako bat. Legearen salbuespenek osatzen 
dute haurren babesaren iruzur handienetako bat. Adingabeek mugikorra 
eta jokoaren aplikazioak erabiltzea izango litzateke beste hutsune handi 

Kataluniako Publizitateko Ikus-Entzunezko
Kontseilua eta Zorizko jokoak 
Elkarrizketa
Mª José Sole, Zuzenbidean Lizentziatua. Kataluniako Ikusentzunezko 
Kontseiluko entitateen forumeko lehendakariordea.
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horietako bat. Adingabeak jolasteko erabiltzen dituzten doako jokoen 
webak ez daude araututa.

Publizitatearen arloan, ba al dago alderik euskarri tradizionalagoetan egiten 
den zorizko jokoen publizitatearen eta linean egiten denaren artean?

Alde handiak daude lineako operadoreen eta aurrez aurreko 
operadoreen publizitatearen arauketan. Zorizko jokoen publizitatea 
oso araututa eta kontrolatuta dago; zorizko jokoena, berriz, ia ez dago 
araututa, eta, gainera, ez da kontrolatzen. Adibiderik handiena da 
lineako zorizko jokoetan jurisdikzioa borondatezkoa dela. Operadoreek 
haren eraginpean jartzeko edo ez jartzeko aukera dute. Esan dezakegu 
sistema asimetriko bat dela.

Zer iritzi duzu zorizko jokoetan parte-hartzera gonbidatzeko erabiltzen diren 
ongietorriko sariei eta publizitate-erakargarriei buruz?

Ongietorriko sariak lineako zorizko jokoen publizitatearen eragozpen 
handietako bat dira, pertsona ahulek jolasten hastea edo jolasteari ezin 
uztea eragin dute eta. Parte hartzeko estimulutzat jotzen dira, jolasten 
hastera animatzeko marketin-tresnak.

Zer iritzi duzu eliteko kirolariek zorizko jokoak eta apustu-jokoak sustatzeari buruz?

Nerabeek eragin handia jasotzen dute jokabide-ereduen aldetik, 
hala nola eliteko kirolarien aldetik. Gainera, eliteko kirolari horiek ikusiz, 
beren buruari buruz irudi jakinak hartzen dituzte; bizimodu-patroiei eta 
erosteko erabakiei buruz ere bai. Linean jolasteko webak edo produktuak 
suspertzen dituzten jokalari profesionalek nerabeak eragin ditzakete joko 
arriskutsuko jokabideak hartzeko. Marketina pertsona ospetsu horiez 
baliatzen da, eta, publizitate biralaren bitartez, “eragiteko marketina” 
erabiltzen da.  Lineako jokoak marketin mota hori bere egin du, eta 
markek kirol-munduko pertsona famatuak dituzte beren lineako joko 
mota ezberdinak sustatzeko.

Zer inpaktu dute publizitateak eta iragarkiek biztanleek jokoaren jardueran 
duten jarreretan edo jokabidean? Dela aurrez aurrekoan edo lineakoan. 
Eta adingabeengan? Eta gazteengan?

Ebidentzia enpirikoak aditzera ematen du publizitateak eragina izan 
dezakeela zorizko jokoen hautematean, eta hori ebaluatu beharko 
litzatekeela. Zehazki, talde kalteberen gain, hala nola nerabeen gain edo 

Elkarrizketa
Mª José Sole

Kataluniako Publizitateko Ikus-Entzunezko
Kontseilua eta Zorizko jokoak
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arazoak dituzten jokalarien gain, izan dezakeen inpaktua aintzat hartu 
behar da zorizko jokoen publizitatea arautzeko unean. Publizitateak balio 
badu ezarritako jokoen, sinesmenen eta jokabideen ohiturak mantentzeko 
eta indartzeko, antza denez, katu gisa aritzen da, eta, gainera, arazoak 
dituzten jokalariak gelditzea galarazten du.

Adingabeei dagokienez, jokoa kontrolatzea ez da hain erraza, eta 
nerabeak gero eta zorizko jokoen inguruko publizitate-mezu gehiago 
jasotzen dituzte komunikabideen aldetik; hain zuzen ere, zorizko joko 
horiek abalatu, sustatu eta goraipatzen dituztenen aldetik.

Jokoa jardun normala dela ustea da joera ohikoa nerabeen artean, 
eta haientzako gertukoak dira zorizko jokoen iragarkiak. Gainera, 
iragarkiak erakargarriak dira haientzat. Legearen murrizketak ez dituzte 
garrantzitsutzat jotzen. Zorizko jokoei buruzko iragarkien presentziak 
ziurtatzen du nerabeek ikusiko dituztela, eta horrek eragina izan dezake 
haietako askoko zorizko jokoekin esperientziak izateko gazteak direnean.

Zure iritziz, nola arautu behar dituzte administrazioek (autonomia-
erkidegokoak, estatukoak, Europakoak) zorizko jokoak?

Zorizko jokoen publizitatea “osasun publikoaren” ikuspegitik arautu behar 
da, hau da, aintzat hartuta jokoa jokalarien eta bere ingurukoen osasunari 
eragin diezaiokeen jarduera bat dela. Hortaz, osasun- eta segurtasun-
arrazoiak direla medio, erregelamenduen bidez arautu beharra dago, ez 
berriz, publizitate-enpresek kontrolatzen dituzten borondatezko kodeen 
bitartez. Izan ere, gainera, kode horiek alferrak dira, koherentziarik 
gabekoak eta borondatezkoak. Azken batean, aplikatzeko zailak.

Ez da zorizko jokoen publizitaterik agertu behar haurrak babesteko 
ordutegietan, salbuespenik gabe. Doako zorizko jokoen publizitatea 
arautu behar da zorizko joko normalena arautzen den bezala, bai eta 
estatuaren jokoen publizitatea ere. Publizitatearen egonlekua (app-ak, 
mugikorrak, bat-bateko leihoak, bannerrak, etab.) arautu behar da. 
Irudiek eta soinuek ez dute adingabeei zuzenduta egon behar. Pertsona 
ospetsuak eta eliteko kirolariak ez dira agertu behar iragarkietan. Bonoak 
arautu behar dira, eta, jakina, arauketa derrigorrezkoa izan behar da.

Ba al dago gehitu nahi duzun konturik?

Politika publikoak ezarri behar dira zorizko jokoen inguruan. Prebentzioaren 
gaia garrantzitsua da, eta, horrez gain, zeharkako azterketak egin behar 
dira ere bai. Interesgarria litzateke, halaber, gaiaren inguruko marketin-
kanpainaren bat egitea.

Elkarrizketa
Mª José Sole
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Zer iritzi duzu...?

GIZONEZKOA, 53 URTE

Zorizko jokoei buruzko publizitate asko dagoela uste al duzu?

Bai, publizitate asko dago. Zorizko jokoen publizitatea, batez ere, Telecincon 

agertu ohi da. Kanal horretan, hain zuzen, Sálvamen eta telezabor horretan 

parte hartzen duten jendea agertzen da.

Zorizko jokoen iragarkiak zenbaitetan pertsonai famatuek egiten dituzte. Zer iritzi 

duzu horren inguruan?

Oso gaizki iruditzen zait. Esate baterako, Sálvame gustuko duten emakumeek 

Belén Estebanek jokatzen duela ikusten badute (baita aurkezleak ere), hori 

normaltzat jotzen dute eta, ondorioz, horrek jokatzera bultzatu ahal die.

Zer iritzi duzu gabonetako loteriaren inguruan?

Ez ditut gustuko, oro har, jokoaren publizitatea egiten duten iragarkiak.

Gabonetakoa konkretuki ez dut ikusi.

Zorizko jokoei buruzko publizitatearen bitartez, etorkizunean jendeak joko 

mota horretara jokatzea erraztuko dela uste duzu?

Baliteke, baina ez nago hain ziur. Baliteke orain modan egotea eta horregatik 

izatea horrenbesteko publizitate. Nolanahi ere, hemendik aurrera interesik ez 

badago, publizitaterik ez da egingo.

EMAKUMEZKOA, 46 URTEZorizko jokoei buruzko publizitate asko dagoela uste al duzu?
Bai, geroz eta gehiago. Ni interneten ibiltzen naiz facebook-a begiratzeko, 

eta hor zorizko joko mordo baten publizitatea egiten da.
Zorizko jokoen iragarkiak zenbaitetan pertsonai famatuek egiten 

dituzte. Zer iritzi duzu horren inguruan?Oso gaizki deritzot; izan ere, duten ohiartzuna kontuan izanda, eredugarri 

izan beharko lirateke jendearentzat, eta askotan ez da hori kasua.

Zer iritzi duzu gabonetako loteriaren inguruan?
Gutxienez, behintzat, partekatu beharraren mezua helarazten du, eta 

itxaropena ere transmititzen du.Zorizko jokoei buruzko publizitatearen bitartez, etorkizunean jendak 

joko mota horretara jokatzea erraztuko dela uste duzu?
Bai, interneten jokatzeari buruzko publizitate asko egiten badute, 

ezagunagoa bihurtzen da eta publiko gehiagorengana irits daiteke.
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Zer iritzi duzu...?

GIZONEZKOA, 27 URTE

Zorizko jokoei buruzko publizitate asko dagoela uste al duzu?

Bai, gehiegi.  Eta, batez ere, interneten jokatzeari buruzkoak.

Zorizko jokoen iragarkiak zenbaitetan pertsonai famatuek egiten dituzte. Zer 

iritzi duzu horren inguruan?

Patetikoa benetan, ludopatia eragiten baitu jende askorengan.

Zer iritzi duzu gabonetako loteriaren inguruan?

Ez dut iragarkia ikusi, baina, oro har, ez zaizkit gustatzen.

Zorizko jokoei buruzko publizitatearen bitartez, etorkizunean jendak joko mota 

horretara jokatzea erraztuko dela uste duzu?

Bai, litekeena da. Geroz eta teknologia aurreratuagoa daukagu, eta geroz eta 

eskuragarriagoa da jende gehiagorentzat. Mota horietako jokoetara edonon 

joka daiteke, eta gainera iragarkietan agertzen dira, beraz… Arazo ugari 

ekarriko ditu.

EMAKUMEZKOA, 22 URTEZorizko jokoei buruzko publizitate asko dagoela uste al duzu?
Gauza guztietan bezala publizitatea badago, baina ez zait iruditzen horrenbestekoa 

denik. Azkenaldian gehiago nabaritu da, baina posible da hala izatea gabonak 

gainean ditugulako; izan ere, jendeak gehiago gastatu ohi du.
Zorizko jokoen iragarkiak zenbaitetan pertsonai famatuek egiten dituzte. Zer iritzi duzu 

horren inguruan?
Gaizki iruditzen zait, gazteei eta jarraitzaileei jokatzera bultzatzen baitiete. Hala eta 

guztiz ere, errealitatea hori da, jolasteko ez bada, zapatila batzuk erosteko izaten da, 

banketxez aldatzeko… Pertsonai famatuek jarduera horietako edozein egin behar 

izatea penagarria da.
Zer iritzi duzu gabonetako loteriaren inguruan?Itxaropena transmititzen du beti: loteria tokatu ahal zaizula, ez dela hain zaila. Baina 

errealitatea, berez, ez da irudikatzen dutena bezain polita.
-orizko jokoei buruzko publizitatearen bitartez, etorkizunean jendak joko mota 

horretara jokatzea erraztuko dela uste duzu?Posible da hori gertatzea, baina bakoitzak egiten duenaz ohartu behar du, eta zer 

dagoen ondo eta zer gaizki jakin. Azken batean, publizitatea produktu bat saltzeko 

tresna bat baino ez da, baina zuk publizitatea zer den jakin behar duzu.
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Zorizko joko eta publizitateari buruzko 
jardunaldia. Bere biztanleen eragina

Ekarpenak eta proposamenak

EKARPENAK

Komunikabideak sozializazio-elementu bat bihurtu dira, eta pertsonen 
prestakuntza errazten dute. Agente sozializatzailea dira. Eta eragin hori 
handiagoa da haurtzaroan eta nerabezaroan.

Publizitateak oso emozio eta sentimendu errotuak lotzen ditu, beraz, 
estimulu gisa aritzen da.

Komunikabideen bitartez, emakumea era sexistan eta umiliagarrian 
agertzen da.
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Zorizko jokoen, diruaren eta apustuen publizitatean hori gertatzen da 
ere bai, hau da, emakumea sexualizatu eta gauza bihurtzen da. 

Legeri ugari daude baina gauza berari buruz hitz egiten jarraitzen dugu 
(emakumea, eduki iraingarriak, sexualizazioa...).

Zorizko jokoen, diruaren eta apustuen publizitateak gero eta gehiago 
begiratzen die haurrei, nerabeak eta gazteak erakartzeko. 

Zorizko jokoa goraipatzen duten hainbat mezu dituzte ikusgai nerabeek.

Kate jeneralistek ez dituzte haurrak babesteko ordutegiak betetzen. 
Besteak beste, bingo-enpresen iragarkiak jartzen dituzte, esanez, 
emakumeei zuzentzen zaizkiela. Halaber, Estatuak monopolioa duen 
jokoen (loteriak) eta ONCEren inguruko iragarkiak ematen dituzte 
ordutegi horretan.

Jokoaren kultura sortzen ari dira (haurrentzat), oharkabean haiei 
helduz. 

Zorizko jokoen, diruaren eta apustuen iragarkietan pertsonaia famatuak 
erabiltzeak jolastera animatzen ditu ikusleak (adibidez, adingabeak 
eta nerabeak). Pertsona horiek irabazletzat hartzen dira, eta ikusleek 
pentsatzen dute haiek ere irabaziko dutela.

Lineako doako zorizko jokoa adingabeei jolasten irakasteko modu 
egokia da. Zorizko jokoak esperimentatzen dituzte, hasi egiten dira. 
Joko horren helburua da etorkizunean benetako jokoan dirua apustu 
eginez arituko diren pertsonak eragitea da.

Publizitatea erabakigarria izan daiteke lehen kontaktua izaten ari diren 
pertsonek jolasten jarraitzeko.

Zorizko jokoen, diruaren eta apustuen publizitateak jokoarekin arazoak 
dituzten pertsonei eragiten die.

Zorizko joko eta publizitateari buruzko jardunaldia. 
Bere biztanleen eragina

Ekarpenak eta proposamenak
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Zorizko joko eta publizitateari buruzko jardunaldia. 
Bere biztanleen eragina

Ekarpenak eta proposamenak

PROPOSAMENAK

Zorizko jokoen, diruaren eta apustuen zein jokoarekiko mendekotasuna 
osasun publikoaren ikuspegitik arautu behar dira. 

Funtsezkoa da komunikabideetako edukiak gehiago kontrolatzea eta 
laguntzea eduki horiek bizi garen gizartera egokitzeko.

Garrantzitsua izango da sozialki arduratsuak diren publizitate-politikak 
egitea.

Erakundea jokoaren, diruaren eta apustuen erabilera arduratsua 
babesten du, eta era egokian egin behar du. Garrantzitsua da araudi 
eta erregelamendu ezberdinak betetzeari laguntzea, eta, horrela ez 
bada, legearen arabera jokatzea.

Publizitate-edukietan ez da emakumea sexualizatu edo gauza 
bihurtu behar, zehazki, zorizko jokoarekin, diruarekin eta apustuekin 
lotutakoetan. Gai hori arautu behar da.

Garrantzitsua eta beharrezkoa da baliabideak ematea gazteei 
publizitatea era kritikoan ikusteko eta era egokian aztertzeko.

Biztanle gehienek ez dakite zer den joko arduratsua, zein diren 
haren jarraibideak, eta, kontuan ez hartzekotan, zein den arriskua. 
Beharrezkoa izango da horren inguruko informazioa emateko ekintza 
beharrezkoak egitea.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta Jokoaren eta Ikuskizunen 
Zuzendaritzaren arteko lana beharrezkoa dela uste dugu, 
zorizko jokoen, diruaren eta apustuen gaia eta horien gaineko 
mendekotasuna ikastetxeetara gerturatzeko. Zeharkakotasunetik eta 
zehaztugabetasunetik lan egin liteke, zorizko jokoen inguruko jokabide 
desegokiak prebenitzeko.

Gizarte Erantzukizun Korporatiboa garrantzitsua da, bai eta, 
jokoaren publizitatearekin eta joko arduratsuarekin lotutako guztiari 
dagokionez, jokoaren munduko enpresen erantzukizuna. Jokoaren 
erregelamenduan hori jaso da dagoeneko. Beraz, era zuzen eta 
egokian betetzeko garaia da. 
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Gomendatutako liburua

Zenbat dakigu erosteko ditugun arrazoiei buruz? Iragarki liluragarri bat, 
eslogan deigarri bat, jingle gogoraerraz bat.

Buyology liburuaren bidez, Lindstromek aurkezten ditu ikerkuntzako hiru 
urteren ostean egindako aurkikuntza harrigarriak. Aurkikuntza horiek 2000 
boluntariok izandako portaerari buruzkoak dira, zenbait iragarki, logotipo, 
marka eta produktu erakutsi zitzaikien bitartean.

Liburu harrigarri honek azaltzen du izaki arrazionalak zergatik aritzen diren 
hain era irrazionalean. 

 

Martin Lindstrom 

Argitalpen urtea: 2010 

BUYOLOGY
EROSTEKO ARRAZOIEN 
INGURUKO EGIAK 
ETA GEZURRAK
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Gomendatutako filma

Inoiz saldutako istoriorik 
handiena (2011)

Morgan Spurlock-ek (filmaren 
zuzendariak) beste behin ere 
erakusten digu egunero bizitzen 
dugun zerbaiten ikuspegia. Gure 
inguruan dugu, baina pertsona 
asko ez dira ausartzen era horretan 
erakusteko. Aditzera ematen digu 
publizitatea filmetan eta telebistan 
egiten dela, “publizitatea sartzea”. 
Azken batean, egia da hori, 
eta gustuko dugu zinemako 
pertsonaiak marka ezagunekin 
ikustea, “pixka bat errealago” 
sentiarazten gaitu eta.

Publizitateak guregan duen 
inpaktuaren azterketa, filmak dioen 
legez, manipulazio bat besterik 
ez da, produktuak zoriontsu egin 
gaitzan. Baina badakigu produktuak ez gaituela zoriontsu egiten, baizik eta 
produktua dugun bitartean edo izan eta gero datorrenak. Bide batez, hain 
luzea ez dena.

Askok ideia bat genuen jadanik publizitatearen aritzeko eraren inguruan. 
Baina ez genuen ikuspegi horretatik ikusi, hain zuzen ere, kontratuen 
ikuspegitik. Ez genuen pentsatu jabeei eta markei konbentzitzeko lanari 
buruz, ez eta film bat produzitzeko finantzazioa lortzea zertan datzan ere. 
Azkenean, filmak kontzienteago bihurtzen gaitu publizitateak guregan 
egunero duen eraginari buruz, bai eta zinismo ikaragarriarekin gero eta 
marka gehiago gure buruan sartzen diren erari buruz ere.


