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Azken urte honetan ausazko jokoak ahoz aho dabiltza herritarren 
artean. Gizartean alarma sortzen ari da kirol-apustuen, online jokoaren 
eta adingabeen inguruan.

Ikusi izan denez, herritarrek askotariko iritziak dituzte gaia arautzeari 
buruz. Zenbaitek uste du debekatu egin behar litzatekeela, 
tabakoarekin eta alkoholarekin egin zen moduan. Beste batzuk, 
berriz, uste dute araudi zorrotzago bat ezartzera zuzendu behar 
litzatekeela, eta ez debekatzera, batik bat jokoaren publizitateari eta 
lekuei dagokionez.

Bestalde, ausazko jokoak aztertzen direnean bereizi egiten dira 
sektore pribatuak kudeatzen dituenak publikoak edo erdipublikoak 
direnetatik.

Buletin honetan ausazko jokoen araudiari buruzko hainbat jarrera 
partekatu nahi dizkizuegu. Besteak beste, hauenak datoz: Emilio 
Calatayud, adingabeen epailea Granadan; OCU- Kontsumitzaile 
eta Erabiltzaileen Elkartea; EITB; SESPAS- Osasun Publikoaren eta 
Administrazio Sanitarioaren Espainiako Sozietatea; CEJUEGO- 
Jokoaren Enpresa Elkartea; PSOE/UNIDAS PODEMOS koalizio 
progresista-akordioa.

Bukatzeko, herritarren iritziak ere azaldu nahi ditugu gai honekin 
lotutako hainbat konturen gainean

Aurkezpena
“Ausazko jokoen legeria. Debekatu? Arautu?”

Ana Herrezuelo
ASAJEReko Psikologa



4

Aurkibidea

Ipuina: Utziozu 6

Iritziak 9

Herritarra
erantzuten 22



Ipuina

Jokuz kanpo 
Aldizkaria 



6

Ipuina: Utziozu

Begiek min ematen didate, eta lo egitea besterik ez dut nahi. 
Etzanda nago hormari itsatsita dagoen eserleku batean. Koloretako 
argiek aurpegia argiztatzen didate, zirkua nola. Sekula ez nuen 
horrenbeste kolore batera ikusi, batetik bestera mugituz, errusiar 
mendi bat bailitzan. Batzuetan desagertu egiten dira, aurrean, 
zutik eta zurrun, duten silueta ilunean. Ikasgelan ikusi izan ditudan 
zulo beltzak dirudite, inguruan den argi guztia xurgatzen du, bere 
barnera bilduz.

Zarata zor batek esnatu nau. Begiak zabaldu, eta silueta jauzika da 
batetik bestera. Irudia argituz doa pixkanaka-pixkanaka eta gauza 
distiratsu batzuk ikusten ditut makina azpitik irteten bata bestearen 
ondoren, ur-jauzi baten gisan. Harrabotsak sumindu egiten nau, 
etxera joatea besterik ez dut nahi, nik ez nuke hemen egon 
behar. Siluetak nireganantz egiten du, beso zabalik eta belarritik 
belarrirainoko irribarrea lagun. Haren begiek, halere, ez dute 
zoriontasun horren izpirik. Soilik orban beltzak ikusten ditut haren begi 
barrenetan, eta hutsune itzela, iluna, amaierarik gabea. Besoetatik 
heldu eta bina musu ematen dizkit masail bakoitzean, suharki. Nik 
ez dut gogorik, ez dut zure laztanik onartu nahi, badakit-eta ez 
direla benetakoak, hemendik kanpo garenean ia ez bainauzu ukitu 
ere egiten. 

Hainbeste deiadarrek esnatu egin naute, eta lekua inguratzen 
duten beirate handietatik ikusten dut jada gaua dela. Jauzi txiki bat 
eman eta eserlekutik jaisten naiz. Ikasgelako motxilatzar astunari 
heldu eta soinean jartzen dut. Begiek min ematen didate, eta lo 
egitea besterik ez dut nahi. Siluetarengana hurbiltzen naiz, iluna eta 
adrenalinaz beterik. Eskutik heldu eta tira egiten diot, handik joan 
egin nahi dut. Hasieran ez du kontra egiten, alabaina ez du oinik 
mugitzen. Tira egiten diot beste apur batez, baina mugitu gabe 

Irati Cledú Axpe
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segitzen du. Indar gehiagoz egiten dut, orduan, tiraka, eta eskuak 
herrestan siluetaren gorputza ukitzera narama. Bat-batean, begi 
huts horiek begira-begira jartzen zaizkit; iluntasunik ez egonagatik, 
makinaren argi gorriak bere begi-ninietan islatzen dira. Lasterka 
egin nahi dut, baina oinek ez didate erantzuten, zoruan lurperaturik 
geratu dira.

Eskua masailean jartzen dut, mina arintzeko. Siluetak oihu egiten dit, 
ez du nahi berriz uki diezaiodan jolasten ari den bitartean. Amaitzear 
dagoela, bada, eta eraman txarrekoa naizela, berak. Everest bezain 
mendi handi bat ikusten dut bere eskuan, zera distiratsuz beteta, 
Perez sagutxoak ekartzen dizkidan bezalatsukoak. Esan zidaten 
txanponak deitzen zirela. Makinari begiratzen diot, koloreak aldatu 
zaizkio, jada ez dira lehen bezain abegitsuak, ilunak eta gorriak dira, 
nahastuta. Beirazko ate handira egiten dut lasterka, eta irekitzen 
saiatzen nahiz, baina ezin dut. Bultza eta bultza egiten dut, baina 
alferrik. Jendea pasatzen ikusten dut, inork ez nau ikusten, ordea; 
denek bestaldera begiratzen dute lokalaren aurretik pasatzean. 
Oinak indarrik gabe geratzen doazkit, eta lurrera erortzen naiz. 
Atzean dudan siluetari begiratzen diot. Begiek min ematen didate, 
eta lo egitea besterik ez dut nahi.

Irati Cledú Axpe

Ipuina: Utziozu
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Tabakoaren publizitatea debekatu bazen, 
zergatik ez da debekatzen jokoarena?
Zer da ‘neurriz jokatze’ hori? 

Emilio Calatayud
Granadako adingabeen epailearen eta Carlos Morán kazetariaren bloga
2019 Martxoak 4

Kaixo, Emilio Calatayud naiz, eta mutiko nintzenetik erretzen dut. Ez 
nago horretaz harro. Mindurik sentitu nintzen Zapatero erretzaileak 
‘estutzen’ hasi zenean. Denborarekin, ordea, abantailak ikusi 
dizkiot eta ados nago tabakoaren aurkako legearekin. Ekimen ona 
izan zen, gero, establezimendu itxietan erretzea eta tabakoaren 
publizitatea debekatzea. Hau da galdera: zergatik ez da gauza 
bera egiten jokoarekin? Apustu etxeen –birtualak nola errealak– 
gorakadarekin, ludopatia izugarri ari da zabaltzen adingabeengan 
(baita nagusiengan ere, baina ni neureaz arduratzen naiz). Apustu 
etxeek, gainera, futboleko talde edo izarren edo telebistako 
pertsona ospetsuen laguntza dute. Familiak hondamenera 
daramatza jokoak. Ez da neu asmatzen ari naizen edo esajeratzen 
dudan kontu bat, ez naiz ere kasu bakan batzuez ari.

Guztiak ez du balio. Zer da gero ‘neurriz jokatze’ delako hori? Bada, 
itzul daitezela tabako iragarkiak eta esan dezatela honako hau: 
‘Neurriz erre’. Ez geniokeen utziko, ezta? Jokoa tabakoa bezain 
mendekotasun-sortzailea da, gehiago ez bada. Ankerkeria da 
futbolariak, futbol-taldeak eta telebistako eta zinemako izarrak 
jokoa sustatzen aritzea. Jada ez dute nahiko diru, ala?
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OCUk joko eta apustuen publizitatea 
debekatzeko kanpaina bat abiatu du  

2019ko martxoak 7

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkarteak (OCU, gaztelaniaz) “No te 
la juegues” [Ezazu jolastu] kanpaina abiatu du, eta herritar guztien 
laguntza eskatu du ausazko jokoen eta kirol apustuen publizitatea 
debekatu dadin, inguruko beste herrialdetan gertatzen den antzera, 
Italian edo Belgikan, kasu. 

OCUren arabera, publizitate mota hori debekatuta egon behar 
luke, alkoholarekin eta tabakoarekin gertatzen den moduan (Loteria 
Nazionala litzateke salbuespena, dituen berezitasunagatik). Izan ere, 
horiekiko adikzioak arazo larria dakar buruko osasunaren alorrean, eta 
zorigaiztoko ondorioak dakarzkie eragiten dietenei eta euren familiei.

2011n online jokoa baimendu zenetik, gora eta gora doa Interneteko 
joko eta apustuetako gastua nahiz erabiltzaile kopurua. Joko 
Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren arabera, apustuetako 
gastua boskoiztu egin da 2012tik 2017ra bitartean, eta 1.380 milioi 
eurotik 7.538 milioi euro izatera pasatu da. Online jokoen web-orriek 
ere asko egin dute gora denbora gutxian, aretoko jokoen gisan.

Publizitateari dagokionez, Infoadex aholkularitzaren datuek diote 
69.739 iragarki bota zituztela telebistan 2017an eta apustu etxeei eta 
online kasinoei buruzko 2 milioi eta erditik gora publizitate-inprimaki 
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OCUk joko eta apustuen publizitatea 
debekatzeko kanpaina bat abiatu du  

erregistratu zirela Interneten. 2018an, zifra 137.285era igo zen 
telebistan eta 14 milioi publizitate-inprimakira, berriz, Interneten.

OCUrentzat, kirol-apustuen eta ausazko jokoen gainean jasaten dugun 
publizitate-bonbardaketaren ondorioz, kontsumitzaileak, oro har, eta, 
bereziki, kalteberak (gazteak eta jokoarekiko mendekotasuna edo 
bestelako mendekotasunak dituztenak) babesik gabe daude.

Horrez gainera, OCUk uste du publizitatearen (modu masiboan 
agertzen da euskarri guztietan, nerabeek asko erabiltzen dituzten 
plataformetan barne, Youtuben edo kirol-webguneetan, esaterako) 
eta gazteek beren eskura jolasteko aukera izatearen uztarketak jokora 
gehiago erakartzen ditu gazteak, eta hori bereziki arriskutsua da 
adingabeen artean; izan ere, apustuetan gazterik hasteak areagotu 
egiten du mendekotasun mota hori garatzeko arriskua.

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkarteak jada salatu zuen 
adingabeak joko eta apustuetarako lokaletan sartzeko erraztasuna 
izan zutela joan den abenduan. Azterketa bat egin zuen, eta, bertan, 
Espainiako sei hiritako 36 lokal bisitatu zituzten bi nerabek (horietako 
bat adingabea izaki), eta egiaztatu zuten adingabeak inolako 
eragozpenik gabe sartu ahal izan zirela haietako 15etan, eta sei 
kasutan, gainera, apustuan aritu ahal izan zirela.

OCUk kritikatu egiten du pertsonaia ospetsuek eta kiroleko idoloek 
halako publizitatean egiten duten parte-hartzea, eta jarduera 
hori uzteko eskatzen diete, gizartearen eta, batik bat, gazteen 
mesedetan. Baina ez horiek bakarrik, futbol taldeak eurak ere apustu 
etxeen babesletza dute, Real Madrid eta Codere-rekin gertatzen 
den moduan.  Horregatik, Elkartea harremanetan jarri da dagoeneko 
Ligarekin, Espainiako Futbol Federazioarekin eta lehen mailako futbol 
taldeekin, bere eskaerak helarazteko.
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OCUk joko eta apustuen publizitatea 
debekatzeko kanpaina bat abiatu du  

Kanpainaren beste eskaera batzuk 

Publizitatea debekatzeaz gain, kanpaina horren bidez OCUk joko-
aretoen eta apustu etxeen ugaltzea muga dadila ere eskatzen 
du, batik bat eremu zaurgarrienetan, gutxieneko tarte bat ezarriz 
ikastetxe, institutu, prestakuntza-zentro eta haurrentzako parkeetatik. 

Bestalde, adingabeek jokorako sarbidea izan ez dezaten, apustu 
etxeei kontrolak ezartzea galdegin du OCUk, bertara sartzeko 
adina frogatzea ezinbesteko bihurtuko duten kontrolak  jartzera 
derrigortzeko, erabiltzaileak apustu gunetarako sarreran edo 
sarbidean identifikatuko dituen segurtasun-iragazkiak jarrita, edo 
nortasun-iragazkirik gabe apusturako makinen erabilpena galarazita. 

OCU, halaber, lokaletan aurrez aurreko ikuskaritzak areagotzea 
eskatzen du, araudia betetzen dutela ziurtatze aldera, eta 
baita guraso, irakasle eta ikasleei zuzendutako informazio- eta 
kontzientziazio-kanpaina batzuk abiarazteko beharra ere, jokoaren 
eta apustuen ondorioez eta arriskuez sentsibilizatu daitezen. 

Informazio gehiago hemen: www.ocu.org/notelajuegues
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Bestetik, onartu egin du maiatzaren 26ko foru, udal eta europar 
hauteskunde kanpainaren jarraipenerako zuzendaritzak 
aurkeztutako plana. 

EiTBko Administrazio Kontseiluak, apirilaren 30eko hileroko bere bileran, 
onartu egin du zuzendaritzak EiTBn publizitatea emateko arauak 
aldatzeko egindako proposamena, jokorako jarduerak sustatzera 
zuzendutako publizitate mota jakin batzuk debekatzeko.

“EiTBren aburuz, 2012ko uztailaren 17ko Administrazio Kontseiluak 
araututakoa egokitu behar da. Helburua, jokoak eta apustuek sor 
ditzaketen adikzio-arazo larrietatik pertsona ahulenak babestea da, 
batik bat kalteberenak direnen eskubideak jokoak eta apustuek sor 
ditzaketen adikzioengatiko arazo larrien aurrean”, azaldu du Maite 
Iturbe zuzendari nagusiak Kontseiluaren bileran.

“Hartara, eta salbuespen jakin batzuekin, jokoarekin zerikusia duten 
publizitate eta promozio-jardunak eta emisioak debekatuko ditugu”, 
erantsi du.  Aurrerantzean, EiTBk ez du onartuko bere hedabideetan 
(irratian, telebistan eta Interneten) jokoarekin lotutako inolako 
publizitate edo promozio ekintzarik, ezta marka edo ekitaldien 
publizitate korporatiboa ere, baldin eta hura gauzatzen duten 
enpresen jarduera nagusia jokoa baldin bada. Haatik, debeku 
horretatik salbuetsita geratuko dira honako bi kasu hauek: bateko, 
Estatuko Administrazioaren eta Organización de Ciegos Españoles 
(ONCE) erakundearen eskumenekoak diren loteria eta apustuak 
eta, besteko, publizitate estatiko eta promozio guztiak, baldin eta 
eskubideak eskuratzeko zein hedatze-seinalea ekoizteko ezinbestekoak 
badira. Halaber, ETBk ematen dituen euskal pilota partidetan jasotako 
publizitate estatikoaren kasuan, EiTBk entitate eskudunekin negoziatu 
beharko du, jokoarekin zerikusia duen publizitate estatikoa murriztu 
edo ezabatze aldera.

EiTBren Administrazio Kontseiluak
jokoaren eta apustuaren publizitatea 
debekatu du

EiTB
2019/05/02 
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Arau aldaketa gaurtik bertatik jarriko da indarrean.  Edonola ere, 
aldaketa indarrean sartu baino lehen formalizatutako eta oraindik 
indarrean dirauten komertzializazio akordioak ez kaltetzeko, akordio 
horiei eutsi egingo zaie, gehienez ere 2019ko abenduaren 31ra arte.

Onartu egin da hauteskunde kanpainaren jarraipen-plana.

EiTBko Administrazio Kontseiluak, halaber, onartu egin du datorren 
maiatzaren 26ko udal, foru eta Europako hauteskundeei begira EiTBko 
zuzendaritzak aurkeztu duen jarraipen-plana.

Hortaz, ETB1 eta ETB2 eta Euskadi Irratia, Radio Euskadi eta Radio 
Vitoria buru-belarri ariko dira kanpaina osoan, eta baita hauteskunde 
egunean bertan ere. Eguneroko informazioa albistegietako 
tarte berezietan sartuko da, baina horrez gainera, hautagaiekin 
elkarrizketak eta hainbat eztabaida ere izango da (horietako batzuk 
lurralde-deskonexioarekin), eta hauteskunde propagandarako 
doako iragarkiak. Hauteskunde gauean, berriz, eta ohiko denez, 
saio bereziak, inkestak, botoen kalkuluak eta behin betiko emaitzak 
aurkeztuko dira.

EiTBren Administrazio Kontseiluak jokoaren
eta apustuaren publizitatea debekatu du
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SESPASen jarrera ausazko jokoen 
negozioari buruz 

SEPAS (Osasun Publikoaren eta Administrazio Sanitarioaren 
Espainiako Sozietatea) 
2019ko urriaren 23a

• Ausazko jokoek pisu handiko kaltea dakarte pertsonei eta 
gizarteari.

• Ez gaude pertsona zehatz batzuengana mugatzen den arazo 
baten aurrean, osasun publikoarentzako mehatxu baten 
aurrean gaude.

• Komunitateek eta, oro har, gizarteak pairatzen duten kaltearen 
eragile diren baldintzatzaile politiko eta komertzialak daude.

• Adikzioa duten pertsonei erantzun egokiak emateaz gain, SESPASek 
proposatzen du arazoari politika arautzaileekin heltzea eta 
jokoaren eskaintza eta eragindako kalteak monitorizatu daitezela.

• Administrazioek arautu egin behar dute jokoaren publizitatea, 
sustapen-estrategiak eta jokoarekiko mendekotasuna sortzen 
duten ezaugarriak. Halaber, mugatu egin behar litzateke dirua 
jokatzeko aukera, jokorako eskuragarritasuna nahiz sarbidea, 
presentziala zein ez-presentziala, murriztuko duten arauen bidez

Herrialde askotan, ausazko jokoen ugaritzea kontsumo masibo jarraitu 
eta azkarrera bideratutako produktu berrien garapen komertzialak 
sustatua da. Horren adibide dira jokorako makina elektronikoetan izan 
diren aldaketak eta Internet eta telefono mugikorrak erabiltzen dituzten 
apustu-teknologia berrien garapenak. Espainian, bistan geratu dira 
jokoa arautzen duen 13/2011 Legeak dituen mugak, hedatzen ari den 
arazo horrek gizarteari eta osasun publikoari eragiten dizkien arrisku 
larriak kontrolatzeko orduan: kontsumitzaileak babestearen eta joko 
arduratsuaren arloko edukiak adierazpen-izaera besterik ez du, eta ez 
da garatu joko-jardueren publizitateari, babesletzari eta sustapenari 
buruzko araudia. Autonomia-erkidego batzuek erregulazioak onartu 
dituzte joko presentzialaren eskaintza edo haren kontzentrazioa 
murrizteko, eraginkortasun gorabeheratsuarekin; kasu batzuetan, 
duela gutxi egin dute, ugaritze neurrigabeari erantzuteko. Egia esan, 
badirudi administrazio publikoak, egun, industria horren eraginpean 
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daudela, agian diru-sarrera fiskalei ekarpen bat (egun nahiko apala, 
dena dela) egiten dietelako. Eta, hala eta guzti, sektore horretan 
araudia ez betetzeagatiko zehapen-espedienteen zenbatekoak ez 
dira gutxiesgarriak. 

Joko patologikoa, hain zuzen, American Psychiatric Association (APA) 
erakundearen DSM-5 diagnostiko-eskuliburuan droga-mendekotasunen 
edo alkoholismoaren kategoria berean sailkatutako mendekotasun-
nahasmendua da. Joko-nahasmendua mendekotasun-nahasmendu 
gisa definitzeko, APAk esplizituki adierazten du “joko patologikoari 
lotutako portaerek sari-sistemak aktibatzen dituzte, abusuzko 
drogen antzera, eta (…) azken horrek substantzia-kontsumoagatiko 
nahasmenduen antzeko jokabide-sintomak sortzen ditu”. Azken 
urteotan ez da inolako aldaketa kontzeptualik izan joko patologikoari 
dagokionez, gizartean arazo gisa duen pertzepzio gero eta 
handiagoa alde batera utzita. Mendekotasuna eragiten duten beste 
nahasmendu batzuk bezala, joko patologikoak ez dio mendekotasuna 
duen pertsonari bakarrik eragiten, bere inguru hurbileneko pertsonei 
ere eragiten die. Gainera, horretan errazago erortzen dira egoera 
sozioekonomiko okerragoan direnak.

Jokoak duen inpaktu negatiboari erantzuna ematerakoan, 
tratamendu indibidualen bidezko esku-hartzeak eskaintzera zuzendu 
izan da, oro har. Mendekotasun horrek eragindako pertsonentzat 
duen balioa ukatu gabe, ausazko jokoentzako osasun publikoaren 
ikuspegia estrategia multzo zabal batean oinarritu behar litzateke, 
horiek ugaritzearen ondorioz inplikazio sakonagoei heltzeko.  

Jokoarekiko mendekotasuna prebenitzea ez da bateragarri haren 
praktika modu intentsiboan sustatzearekin. Horrek oso beharrezko egiten 
ditu administrazioen arautze-politikak; izan ere, jokoaren sustatzaileek 
kontsumo handia lortzean oinarritzen dituzte euren enpresa-onurak. 
Gaur-gaurkoz, begibistakoak dira prebentzio ikuspegitik helduta jokoa 

SESPASen jarrera ausazko jokoen
negozioari buruz
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arautzeko legeria berrien aurkako erresistentzia tinkoak, alkoholarekin 
eta alkoholismoarekin gertatzen den bezala, eta iraganean 
tabakoarekin gertatu bezala. Litekeena da determinatzaile politikoen 
gainean aritu behar izatea, gobernuen erantzukizuna handitzeko eta 
ausazko jokoen ingurunea kudeatzen duten moduan eragina duten 
interes-gatazkak murrizteko.

Modu integralean heltzeko, mendekotasun-arazo bat duten pertsonei 
laguntzeko erantzun egokia emateaz gain, osasun publikoko jarduketa 
batzuk ezarri behar dira, jokoarekiko mendekotasuna prebenitzea 
xede dutenak, baina baita nahasmendu hori duten pertsonen kontrola 
erraztea ere. Horien artean, hauek proposatzen ditugu:

• Jokoaren eta apustuen publizitatea eta sustapen-estrategiak 
gehiago arautzea, haien presentzia eta estaldura murrizteko, 
batez ere adingabeengana iristen diren kanaletan. 

• Jokorako aukera murriztuko duen araudi bat, haren aldagai 
garrantzitsuenak jokoaren eskuragarritasuna eta irisgarritasuna 
murriztea direlarik, bai presentziala bai ez-presentziala. Neurri 
horien eraginkortasuna ongi frogaturik dago.

• Jokoen beren egiturazko ezaugarriak arautzea, mendekotasun-
ahalmena murrizte aldera.

• Jokoaren eskaintzaren, haren sustapenaren, haren zifren eta 
joko patologikoaren arazoaren monitorizazio sistematiko eta 
estratifikatua. 

Norabide horretan aurrera egin ahal izateko, hainbat sektoreren artean 
hitzartutako ekintza bat behar da, jokoaren industriaren eraginetatik 
aske dena, industria horren onurak maximizatzeko helburu nagusia  
edozein erregulazio eraginkorraren aurkakoa delako, funtsean.

SESPASen jarrera ausazko jokoen
negozioari buruz
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Jokoaren patronalak mezu bat bidali
dio Gobernuari: «Akats izugarria litzateke 
gure publizitatea debekatzea»

CEJUEGO- JOKOAREN ENPRESA-KONTSEILUA
ABCECONOMÍA. 2019-09-13

Iragarkien kantitatea, mezuak eta ordutegia arautzea eskatu du Cejuegok, 
gizarteko ahulenak babesteko, adingabeak, esaterako.

Joko pribatuaren patronalak (Cejuego) ostegun honetan jarduneko 
Gobernuari galdegin dio «premiaz» arautu dezala estatuko eta online 
sektoreko publizitatea, eta gogoratu du urteak daramatzatela hori 
eskatzen, zehazki duela zortzi urte José Luis Rodríguez Zapateroren 
Exekutiboak 13/2011 Legea onartu zuenetik. Era horretan, joko- eta 
apustu-enpresa pribatuek legea garatzeko eskatu dute, publizitate-
iragarkiei eta horien kantitate, mezu eta ordutegiei dagokienez, 
gizarteko ahulenak babesteko, adingabeak, kasu.

Hori da elkarrekin emandako prentsaurreko batean adierazi dutena 
Cejuegoko zuzendari nagusiak, Alejandro Landalucek, Codere-ko 
Erakunde Harremanetarako zuzendariak, Luis Miguel Cabeza de Vacak, 
Cirsa-ko Erakunde Harremanetarako korporazio zuzendariak, Carlos 
Duelok, eta Orenes-eko Erakunde Harremanetarako zuzendariak, 
Pedro Garcíak. 

Cejuego erakundetik gogoratu dute urtetan eman dutela aditzera 
«publizitatea arautzeko euren jarrera, baina arauak azkenean tiraderan 
geratu direla». «Publizitatearen araudi bat dagoeneko garatu dadila 
eskatzen dugu, jokoa aisialdirako eskaintza bat gehiago delako, 
berme guztiekin eta segurtasunaren ildotik, ahulenak babesteko 
asmoz, hots, adingabeak», azpimarratu du Landalucek, zeinak onartu 
du “gehiegizko publizitatea dagoela, ikus-entzunezkoetan, batez ere”.

Jokoen enpresak neurri murriztaileagoak onartzearen alde diren 
arren, guztiz debekatzearen aurka azaldu dira horietako ordezkariak. 
Euren iritziz, neurriak berdinak izan behar dute guztientzat, bai 
sektore pribatuarentzat bai sektore publikoarentzat. «Izugarrizko 
akatsa litzateke joko pribatuaren publizitatea debekatzea, espainiar 
gehiengo handi baten askatasunak murriztuko liratekeelako», azaldu 
zuen Carlos Duelok.



19

Sektorean onartzen dute enpresei eurei ere kezkatzen dieten 
egoerak ematen direla. «Agian, bonbardaketa espezifiko bat 
jasaten dugu guztiok», onartu zuen Duelok. «Pertsona ospetsuen 
parte-hartzea da kezka eragiten duen beste kontu bat, jende 
gaztearentzako erreferenteak baitira», erantsi du Duelok. Hark ziurtatu 
duenez, patronala halako pertsonaiak bere publizitatetan agertzea 
murriztearen «alde» legoke. 

Helduentzako ordutegian bakarrik.

Ildo horretan, Cejuegok bost neurri proposatu ditu sektoreko publizitatea 
irratian eta telebistan arautzeko, hala nola helduentzako ordutegi 
esklusibora mugatzea (‘prime time’a, 21:00etatik edo 22:00etatik 
aurrera), kirol-ekitaldietan iragarkiak tarte zehatzetara mugatzea, kirol-
partidetan inpaktu-kopurua murriztea, deskontuak dituzten bonuen 
edo kuoten iragarkiak debekatzea, eta gizarteari igortzen zaion 
mezuaren edukia -azalpenezkoa edo informaziozkoa- arautzea. 

Codereko Erakunde Harremanetarako zuzendari Luis Miguel Cabeza de 
Vacak, bere aldetik, «jokoa ez dela tabakoaren berdina» azpimarratu 
nahi izan du, hori lehen zigarrotik hasita baita kaltegarria. «Jokoa, 
neurrian hartuta, ona da; herritar gehien-gehienak aritzen dira jokoan. 
Horren arautzean sinesten dugu», azaldu du Cabeza de Vacak.

Egun, 2012an sinatutako Jokoaren Zuzendaritza Nagusiaren 
jokaera-kode batek arautzen ditu enpresak, sektorearen «auto-
erregularizaziorako» printzipio multzo batekin, Autokontrolaren 
gainbegiradapean. «Hala ere, uste dugu hori ez dela nahikoa, garai 
berriek neurri berriak eskatzen dituztela», ebatzi du Landalucek. 
Bukatzeko, Landalucek esan du Gobernuak azkenean aldeak egiten 
baditu joko-enpresa pribatu eta publikoen arteko publizitatean, 
Europara joko dutela, joko publikoari, hots, SELAE eta ONCEri, 
«pribilegioak» eman izana salatzeko.

CEJUEGO- JOKOAREN ENPRESA-KONTSEILUA

Jokoaren patronalak mezu bat bidali dio Gobernuari: 
«Akats izugarria litzateke gure publizitatea debekatzea»
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KOALIZIO PROGRESISTA - PSOE/UNIDAS 
PODEMOS AKORDIOA

Akordio hori dokumentu batean bilduta dago, zeinarekin egungo 
gizartean diren erronka nagusiei erantzuna eman nahi zaien. Adikzioen 
Prebentzioa atalean jasotzen dira.

2.10. Adikzioen prebentzioa 

2.10.1. Ausazko jokoen premiazko arautzea, ludopatia prebenitzeko 
eta geratzeko. 

• Ausazko jokoen eta lineako apustuen publizitatearen araudi 
bat, estatu-mailakoa eta tabako-produktuen antzekoa, 
onartuko dugu.

• Ausazko jokoen eta lineako apustuen esparru arautzailean 
ausazko jokoen kontsumoari buruzko informazio-, kudeaketa- eta 
mugatze-neurriak sartuko ditugu, jokalariaren autokontzientzia 
eta autonomia indartzeko, kontsumo osasungarriaren praktikei 
begira eta joko-eredu problematikoen sorrera prebenitzeko, 
aurreratzeko edo identifikatzeko.

• Irizpide homogeneo batzuk bultzatuko ditugu autonomia-
erkidegoekin Konferentzia Sektorialaren esparruan, apustu-
lokalak 22:00ak baino lehen ireki ez daitezen eta ikastetxeetatik 
hurbil egon ez daitezen.

• Ausazko jokoen eta apustuen operadoreen inplikazioa sustatuko 
dugu, ausazko jokoen jarduerak eragin ditzakeen ondorio 
kaltegarriei buruzko informazio-, prebentzio-, sentsibilizazio- eta 
konponketa-ekintzen garapenean.

• Lineako operadoreek ordaintzen duten jokoaren kudeaketa 
administratiboagatiko tasa birbideratuko dugu, ehuneko bat 
prebentziorako, sentsibilizaziorako, esku hartzeko eta kontrolatzeko 
ekimenetara bideratzeko, bai eta jokoaren jarduerak eragindako 
ondorio negatiboak konpontzeko ekimenetara ere. Paketeetan 
agertzen direnen antzekoak. Jendaurreko joko- eta apustu-
lokalek, sarreran, ludopatiaren arriskuez ohartarazteko kartel bat 
eduki beharko dute, tabako-paketeetan agertzen direnen eduki 
eta proportzio berberekin.



Herritarra
erantzuten

Jokuz kanpo 
Aldizkaria ?
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Herritarra erantzuten

IRAKASLEA, 57 URTE. KANPEZU

Zer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?

Izugarrizko zentzugabekeria iruditzen zait.

Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon behar 

litzatekela?

Guztiz.

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa pribatuek 

kudeatzen dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, kasinoa, 

pokerra...) bai joko publikoak (loteria, Bonolotoa, ONCE...)? edo, aitzitik, soilik 

online jokoa eta kirol apustuak arautu behar lirateke?

Dena arautu behar litzateke, kaltegarriena denean sakonduz.

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?

Nik uste dut +zetz.

Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-

aretoetarako edo apustu-etxeetarako sarbidea?

Ahalik eta modurik onenean lagundu behar litzaieke euren adikzioa gainditzen.

ZERBITZARIA, 54 URTE. LAUDIO

Zer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?

Nire ustez ez da handitzen ari joko eskaintza.  Beti egon izan da, eta orain ez dago lehen 

baino gehiago.

Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon behar 

litzatekela?

Zalantzarik gabe, araututa egon behar litzateke. Eta kontuan hartu behar litzateke zer 

publizitate egin (zer edukirekin, zein ordu-tartetan...).

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa pribatuek 

kudeatzen dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, kasinoa, pokerra...) 

bai joko publikoak (loteria, Bonolotoa, ONCE...)? edo, aitzitik, soilik online jokoa eta 

kirol apustuak arautu behar lirateke?

Batik bat, online jokoa, gainerako jokoen aldean arriskutsuena delako. Edozein une eta 

tokitan eskura denez, beharrezkoago egiten da arautzea.

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?

Ez, ez daude babestuta.

Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-aretoetarako 

edo apustu-etxeetarako sarbidea?

Bai.
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Herritarra erantzuten

MEKANOKOA, 39 URTE. LAUDIO 

Zer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?

Gaizki iruditzen zait. Ez da normala jokoa hainbeste gehitzea eta sustatzea.

Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon behar 

litzatekela?

Debekatuta egon behar litzateke, tabakoarekin bere garaian egin izan zen bezala.

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa pribatuek 

kudeatzen dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, kasinoa, pokerra...) 

bai joko publikoak (loteria, Bonolotoa, ONCE...)? edo, aitzitik, soilik online jokoa eta 

kirol apustuak arautu behar lirateke?

Nire ustez, joko guztiak, bereizketarik gabe.

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?

Ez, guztiz kontrakoa gertatzen da. Uste dut horiengana zuzentzen dela aurrenik joko 

eskaintza eta horiei bultzatzen zaiela jokoan aritzera.

Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-aretoetarako 

edo apustu-etxeetarako sarbidea?

Bai, onuragarria izango litzateke-eta eurentzat.

EMAKUME IKASLEA, 21 URTEZer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?
Gaur egungo gizartean dagoen arazo larri bat iruditzen zait.
Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon behar litzatekela?

Nik neuk debekatu egingo nuke, baina hori zaila denez, askoz gehiago arautu behar 

litzateke. Adibidez, telebistako iragarkietatik kendu, tabakoarekin egin zuten moduan.

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa pribatuek kudeatzen 

dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, kasinoa, pokerra...) bai joko publikoak 

(loteria, Bonolotoa, ONCE...)?Nik joko mota guztiak sartuko nituzke araudian, guztiak arazo handia baitira.

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?
Ez. Iragarki piloa eta aretoak nonahi egoteaz gain, oso erraz agertzen zaie Interneten eta ez 

dute zailtasun handirik horietara sartzeko.Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-aretoetarako edo 

apustu-etxeetarako sarbidea?Bai, noski. Pertsona batek jokoarekin arazoak baldin baditu eta uneren batean jokoan aritzeko 

bulkada bat badu, sarbidea mugatuta izatean birritan pentsatuko du egin baino lehen, eta 

arazoa areagotzea saihestuko dugu horrela.
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Herritarra erantzuten

GIZONA IKASLEA, 18 URTE       

Zer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?

Apustu-etxeak ugaritzen ari dira eta baita bakoitzaren eskaintza ere horrekin 

batera, baina uste dut arazoa ez dela apustu-etxe bakoitzak eskaintzen 

duena, azken batean apustuan aritzean gogoko dituzun joko/jolasetara 

zuzentzen baikara, aukeran askoz gehiago egon arren.

Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon 

behar litzatekela?

Debekatuta egon behar lukela uste dut, tabakoa eta alkohola (egun 

debekatuta ez badago ere) bezala; izan ere, guztiek adikzio-arazo berbera 

dute atzean.

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa 

pribatuek kudeatzen dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, 

kasinoa, pokerra...) bai joko publikoak (loteria, Bonolotoa, ONCE...)? 

edo, aitzitik, soilik online jokoa eta kirol apustuak arautu behar lirateke?

Loterien kontua aspalditik erroturik dagoen kontu bat da, eta ez da 

adikziotzat jotzen, gizartean askoz hedatuago dagoelako, alabaina kirol 

apustuen adikzio berbera sor dezakete. Dena dela, loteriak debekatzeak 

edo zorrotzago arautzeak kirol apustuen, joko-aretoen eta abarren baino 

arazo handiagoak ekar ditzakete. 

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?

Ez dut uste batere babestuta daudenik. Askotan ez duzu arazorik adingabea 

izanik eta taberna eta gainerakoetan ere eskura daude kirol apustuetarako 

makinak; adingabea izanagatik, adina faltsutu dezakezu inolako oztoporik 

gabe, eta arazorik gabe sar zaitezke online apustuetara.

Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-

aretoetarako edo apustu-etxeetarako sarbidea?

Askotan, adikzioak eragindako pertsonak bere burua baztertzea nahiko 

ez duen arren, hori da adikzio horretatik irteteko modurik hoberena, 

zeure pentsamendu/arrazoibide guztien baino gehiago delako hori, eta 

joko-aretoak eta/edo apustuak eskuragarri izanez gero arazoa ez da 

inoiz amaituko. 
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Herritarra erantzuten

ENERGIA-AHOLKULARIA, 54 URTE 

Zer iruditzen zaizu gero eta ausazko joko eskaintza handiagoa egotea?
Arrisku da gizarte kontsumista batentzat, ez baita gauza hausnarketa eginda horren eskaintza handi bezain engainakorra kudeatzeko.
Uste duzu ausazko jokoen publizitatea debekatuta edo araututa egon behar litzatekela?

Askotariko ausazko jokoak daude, eta guztiek ez dute inpaktu berbera gizartean. Uste dut ez dela behar beste baloratu “XXI. mendeko droga berri” baten inpaktua, eta beraz, oso ondo araututa egon behar luke haren zabalpena (tabakoarekin egin den bezala), eta daramatzan arriskuez zorrozki ohartarazi behar litzateke.

Jokoa arautzean, barne hartu behar dira, zure ustez, bai enpresa pribatuek kudeatzen dituzten jokoak (kirol apustuak, txanpon makinak, kasinoa, pokerra...) bai joko publikoak (loteria, Bonolotoa, ONCE...)? edo, aitzitik, soilik online jokoa eta kirol apustuak arautu behar lirateke?
Hasiera batean, bai, baina horrek zein den eta zein ez den horren kaltegarria eztabaidatzera eraman behar bagaitu, adibidez tabakoa eta marihuanarekin gertatu moduan, ontzat emango nuke murrizketa handiak ezartzea publizitatean eta enpresa pribatuen jokoen eskuragarritasunean, eta baita hiruhileko bat baino aldizkakotasun txikiagoa luketen eskaintza publikoetan ere. 

Uste duzu adingabeak babestuta daudela ausazko jokoen aurrean?
Ez, inolaz ere ez. Toki publikoetan alkoholetik babestuta ez badaude, nola egongo dira, bada, jokotik babestuta web ingurune batean.
Joko arazoak dituztenek mugatuta izan behar luketela uste duzu joko-aretoetarako edo apustu-etxeetarako sarbidea?

Adingabeen kasuan bai, jakina. Gainerakoei, uste dut euren borondatea bada eta borondate hori sinesgarritasunez adierazi izan badute, ahalik eta maila handienean egon behar luketela babestuta. Horrek nahitaezko komunikazio-sistema eskatzen du sektoreko enpresetan, eta isun handiak erabiltzailearen indarreko borondatea une oro errespetatzen ez duten enpresentzat. Horrek jokorako sarbiderako prozedura murriztu bat eta jokorako sarbiderako beste prozedura konplexuago bat ekarriko luke.


