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Aurkezpena
ASAJER-en 30. Urteurrena

2019. urtea amaitzear da, baina ez dugu bukatu nahi ASAJERentzat 
garrantzitsua izan den zerbait aipatu gabe: bere urteurrena. Gainera, 30 urte 
bete ditu.

30 urte hauek askotarako eman dute: prebentzio-lana, jokoak eragindakoei 
eta haien familiei laguntzea, burutu diren eta burutzeke dauden proiektuak, 
erronkak, ilusioak...

30 urtek oroitzapen asko utzi digute: bizipenak, pasadizoak... izen-abizenak 
dituzten pertsonekin, gizon zein emakumeekin, adingabe, gazte, heldu 
zein adinekoekin...

PERTSONA ASKOREN BIZITZA, azken batean, bere poz eta tristurekin.

AGURRAK ere ugariak izan dira. Batzuk, pertsona askok ausazko jokoekin 
zuten arazoa atzean uztearen ondorioz bizitzan etapa berri bat hasten 
zutenaren pozarekin; beste batzuk, berriz, arazotik irteteko borrokan segitzeari 
utzi izanaren tristurarekin. Hil egin direlako utzi gaituztenak ere egon dira.

Buletin honetan, batez ere, pertsonen bizipenak bildu nahi ditugu. 

ASAJERek, bestetik, hausnarketa jardunaldi bat burutu du 30. urteurrenaz 
baliatuz, ausazko jokoen eta bere problematikaren bilakaerari eta 
etorkizunean zein erronka proposatu daitezkeenari buruz. Jarduera horretaz 
eta heldu ziren konklusio eta proposamenez arituko gara.

Azkenik, 30 urteetan zehar bizi izandako aldaketen gainbegirada bat egingo 
dugu. #ADIKLESZENTEAK izeneko ludopatiari buruzko proiektu garrantzitsu 
bat azalduko dizuegu, ikusgarritasuna eman nahi diogu-eta, nerabe eta 
gazteen artetik sortu delako.

GURE LANA AURRERA DOA!!!

Ana Herrezuelo
ASAJEReko Psikologa
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Ez da erraza lerro batzuetan laburbiltzea urte hauetan bizitakoa. 
Hasteko, 1989. urtera egin nahi nuke atzera, ASAJER jaio zenekora, 
alegia. Hasierak gogorrak izan ziren, orduan ez baitzegoen ludopatiari 
heltzeko baliabiderik. Urteak behar izan genituen leku egonkor bat 
izateko, deitzen zigun jendeari arreta emateko. Gogoratzen dut nola 
geratzen ginen taberna edo kafetegietan, lokalik ez genuelako. Haiek 
zuten laguntzeko beharra, haiek! A ze paradoxa! Txanpon makinetan 
zuten kontrol ezaz hitz egiten ziguten, eta makinen aurrean zirela 
azaltzen ziguten.

Azkenean, 1992. urtean, lokal bat lortu genuen alokairuan, eta 
egonkortasuna, lan egiteko espazio bat hasi ginen izaten, gaurdaino 
jarraitu duena. Gure egitekoa, hasieran, ausazko jokoen eraginpean 
zirenei eta euren senideei laguntzea zen. Laster konturatu ginen 
zerbait egin beharra zegoela ludopatia geratzeko eta oztopatzeko, 
eta informazio eta prebentzio ekintzak hasi ginen egiten, oro har 
herritarrengana zuzenduta, baina, bereziki, kolektibo kalteberengana, 
hala nola gazteei, etxekoandreei, substantziekiko adikzioa zutenei, 
prostituzioan aritzen diren emakumeei...

Handik gutxira, bideo-jokoen booma heldu zen, eta euren seme-
alabek kontsolekin erakusten zuten jokabideaz kezkaturik ziren 
gurasoen kontsultak hasi ginen jasotzen.

Interneten aroa etorri zen gero, eta beste hainbat adikziori ireki zion 
horrek atea: erosketak, sexua, online jokoa, sare sozialak eta baita 
ausazko jokoetara sartzeko beste modu bat ere. Halatan etorri ziren 
online kasinoak, online bingoak eta online pokerra.

Ibilbide horrek eraman zuen ASAJER gaur egun gizarte mailan onarturik 
diren jokabidezko adikzio guztiak artatzera: jokoa, erosketak, sexua, 
teknologiak, harremanenak... hala informazio zein prebentzio nahiz 
asistentzia mailan.

Zer gertatu da 30 urte hauetan?

ASAJER, 2019
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ASAJER 30 urte hauetan sortzen joan izan diren aldaketetara moldatzen 
joan izan da. Arestian aipatutakoez gain, honako hauek azpimarratuko 
nituzke:

• Aldaketa jokoaren modalitatean. Aurrez aurreko jokotik online 
jokora. Egun, biak ala biak osagarriak dira.

• Joko agertoki berriak: apustu etxeak iritsi dira, joko-aretoaren 
beste eredu bat sortu da, eskuragarriago da dena.

• Teknologia jokoaren portaeran txertatu da, bi agertokiak modu 
garrantzitsuan hurbilduz nerabe eta gazteen kolektiboarengana: 
mugikorra/apustuak.

• Aldaketak jokoak eragindako pertsonen profilean: gazteagoak 
dira, arazoa azkarrago garatzen da, beste arazo batzuekin 
(substantzien kontsumoa, depresioa, antsietatea, TDAH eta 
gisakoen nahasmendua...) elkartzen da.

• Joko patologikotik joko nahasmendura.

• Jokoaren adikzioa adikzio-planetan sartu da. Arlo zientifikoan 
onartutako jokaera-adikzio bakarra da.

ASAJERek hainbat jarduera eta zerbitzu jarri ditu abian. Horien artean, 
hauek azpimarra ditzakegu:

• Telefono bidezko eta aurrez aurreko arreta.

• Ausazko jokoek, apustuek eta jokabidezko beste adikzio batzuen 
mendekotasunak eragindakoentzako laguntza taldeak.

• Jokabidezko adikzioek eragindako pertsonen familientzako 
laguntza taldeak.

• Eraginpikoentzako eta euren hurbilenekoentzako banakako 
terapia, familia terapia eta bikote terapia.

Zer gertatu da 30 urte hauetan?
ASAJER, 2019
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• Herritarrei eta eskatzen duten kolektiboei, oro har, zuzendutako 
prebentzio, informazio eta sentsibilizazio jarduerak.

• Sektore kalteberenei zuzendutako prebentzio kanpainak: 
emakumeak, nerabe eta gazteak, immigranteak, adikzioa 
dutenak, adinekoak...

• BEGIRADA Programa, landa eremuan gizarte arretarako eta joko 
eta teknologiekiko adikzioa detektatzeko.

• OHARTU Programa, gizarte arretarako eta ludopatia detektatzeko 
Gasteizen.

• ONLINE ZUREKIN Aholkularitza Zerbitzua, gazteei zuzendua.

• Gizarteratzeko BIDERAKO Programa. Ausazko jokoez eta 
apustuez abusatu eta/edo horien mendeko izanik ekonomia 
eta gizarte harremanak kontrolatzeko zailtasunak dituzten 
pertsonentzako baliabidea.

Woody Allen zinema aktore eta zuzendariaren esaldi batekin 
eman nahi diot amaiera:

 “Arrakastaren %90 behin eta berriz ekitean datza”

Zer gertatu da 30 urte hauetan?
ASAJER, 2019

ASAJER, 2019
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Duela hamazazpi urte elkartean praktikak egiten hasi nintzenean 
ausazko jokoak jolas ludiko eta entretenigarri modura ikusten nituen, 
inori kalterik egiten ez ziotelakoan; herritarren gune eta jokabide 
askotan presente eta barneraturik dagoen ustea da hori. Oraindik 
ere harritu egiten nau Gizarte Laneko nire ikasketetan nola ez zitzaion 
heltzen ausazko jokoekiko adikzioaren gaiari, hots, ludopatia bezala 
ezagutua denari. ASAJERekin harremanean jarri ondoren beste 
errealitate bat hasi nintzen ezagutzen. Izan ere, bazen alderdi ludiko 
horrez gain guztiz ezezaguna zen beste alderdi bat ere.

Atzera begiratuz gero, eta urte hauetan guztietan ausazko jokoek 
izan duten bilakaeran pentsatuz, azpimarratuko nuke lehen urteetan 
elkartera batez beste 50 urte zituzten gizonezkoak joan ohi zirela, eta 
txanpon-makinak ziren orduko joko arazo nagusia. Bizitza “normalizatua” 
egin ahal zuten, nahiz eta jokoak arazo asko sortzen zieten. Hori, ordea, 
aldatzen joan da, nabarmen gainera, eta geroz ohikoagoa da gazteak 
izatea laguntza eske azaltzen direnak, eta adikzioa askoz azkarrago 
garatzea eta narriadura handiagoz gertatzea. Kirol apustuak eta online 
jokoak azaldu direnez geroztik, horiek bihurtu dira gehien kontsumitzen 
direnak, eta azkar eta erraz eskura daitezke, gainera.

Ludopatia gaixotasun gisa ikusten duen gizarte-pertzepzioak ez du 
aldaketa handirik izan, eta horrek eragin handia du haren onarpen 
sozialean. Oraindik orain, jokoarekiko mendekotasuna dutenek lotsaz 
eta errudun sentimenduez bizi dute hori, eta ezkutatzera eta arazoa 
gordetzera jo ohi dute, baita laguntza bilatzea erabakitzen dutenean 
ere. Anonimotasuna gordetzea ohiko kezka bihurtu da mota horretako 
arazoak dituztenengan. “Jokoan aritzen dena biziotsua da”, “nahi 

Begirada bat ausazko jokoen 
bilakaerari gizarte lanetik

Natalia Gallego Ugarte
ASAJER-eko Gizarte langilea
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duzunean utz diezaiokezu jokatzeari”, “etxekoen ogia ari zara jokatzen” 
eta gisako iruzkinek zaildu besterik ez dute egiten arazoa aitortzeko 
urratsa, laguntza profesionala funtsezkoa duen arazoarena, izan ere.

Beraz, ausazko jokoak ere bilakatzen doaz bizi garen gizartearekin 
batera, batez ere jokoa eskura izateko aukeretan. Aro teknologikoaren 
etorrerak irauli egin du pertsona askoren aisialdia, beste hainbat 
arlo bezala, batik bat gazteengan. Gizartea ahalegin handi baten 
beharrean da errealitate ezberdin horretara moldatzeko eta beharrik 
handiena duen eta arazo horretarako arriskurik handienean den 
populazioa babeste aldera moduak artikulatzeko: adingabeak, 
gazteak, adin nagusikoak, emakumeez ahaztu gabe, sarritan 
ikusezinak baitira.

Erronka garrantzitsua eta egiteko asko dugu aurrean.

Natalia Gallego Ugarte
ASAJER-eko Gizarte langilea

Begirada bat ausazko jokoen
bilkaerari gizarte lanetik
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2002. urtea zen joko patologikoarekin lanean hasi nintzenean. Osasun 
publikoaren arloko ikasketa batzuk amaituak nituen. Horietan, 
substantzia bidezko (drogak, alkohola, tabakoa...) adikzioak baino ez 
ziren lantzen, jokoarekiko adikzioa ez zen aipatu ere egiten. ASAJERen 
lanean hasteko deitu zidaten, arazo horretaz arduratzen 13 urte 
zeramatzan Gasteizko elkartean, alegia.

Adikzio horri buruz jakiten hasi nintzenean, elkartera laguntza eske 
etortzen ziren gehienak edo txanpon makinen jokoarekin arazoa 
zuten adin ertaineko gizonezkoak edo euren bakardadea bingoaren 
bidez ezkutatzen zuten emakumeak ziren.

Niri neska nintzela eta hainbat joko 1997an legeztatu ondoren tabernako 
barra baten gainean jarritako kutxa baten bidezko jolasa zetorkidan 
gogora. Kutxak hiru arrabol zituen, ero baten moduan mugitzen zirenak 
gerezien, kanpaien, angurrien eta abarren irudiak txandakatzen zirelarik 
gizon batek barruan monetak sartzen zituen bitartean. Alabaina, 2000.
eko urte hasiera hartan ASAJEReko erabiltzaileak ez ziren jada horren 
pertsona helduak eta ez zuten ere halako makina xumeetan jokatzen. 
Makinetako joko batzuekin izandako bizipen mingarriak kontatzen 
zizkiguten, irudi, argi eta soinu bidez iratxo, pirata eta gainerakoen 
istorioetan murgilarazten gintuenak.

Handik urte batzuetara, jokoan aritzen zen pertsonaren profila 
aldatua zen, eta jokoaren industria ere aldatuz zihoan.  Internet 
bidez modu alegalean praktikatzen ziren apustu eta beste ausazko 
joko batzuez gain, 2007. urtean Euskadik lehen lizentziak eman zituen 
apustu-etxeak jartzeko. Handik lau urtera, 2011n, jokorako hainbat 
kanal legeztatuta, hain erraza zegoen apustuetarako eta hainbat 

17 urte ausazko jokoen eta apustuen 
bilakaera ezagutzen

Raquel Beltrán de Heredia
ASAJEReko Psikologa
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jokotarako sarbidea, ezen edozein ordutegitan, edozein gailuren 
bidez eta edozein egoeratan gero eta jende gazteagok orduan 
eta aukera gehiago baitzuen jokoaren kontsumorako. Eta, horrekin 
batera, jokora bultzatzen zuen publizitate geroz handiagoa ageri zen.

Horren guztiaren ondorioz, kontsultek eta laguntza-eskaerek 
nabarmen gora egiten dute ASAJERen , gizon helduen kasuak gero 
eta gutxiago dira, eta usuago dira arazoaz beldurtuta eta harrituta 
ageri diren gurasoekin batera azaltzen diren gaztetxoak. Adingabeak 
dira horietako asko, eta apustuak egiten eta online jokatzen hasi 
eta handik ez oso denbora askora jokoan urte luzeak dituztenen 
behialako jokalarien antzeko arazo larriez (zorrak, gezurrak, familiako 
arazoak, bakardadea, erruduntasuna...) kargatutako motxila dute 
euren bizkar. 

Jokoarekin eta jolasaren kontrolik ezak eragindako pertsonekin 
bizi izan ditudan urte hauen guztien hausnarketa bat eginez, uste 
dut esparru horretan izan den bilakaera (publizitatea handitzea, 
online nahiz aurrez aurreko joko-formatuak, jokorako lokal gehiago 
zabaltzea, joko-aniztasuna, sari gero eta berehalakoagoa, eguneko 
24 orduetan eskura izatea…) zuzenean proportzionala izan dela 
ludopatia-arazoak dituzten pertsonen kopuruarekin alderatuta, eta 
alderantziz proportzionala mendekotasun hori dutenengan kontrolik 
eza agertzen ari den adinarekiko.

Raquel Beltrán de Heredia
ASAJEReko Psikologa

17 urte ausazko jokoen eta apustuen 
bilakaera ezagutzen
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Ausazko jokoen eta horiekin lotutako 
arazoen bilakaera. Etorkizuneko erronkak

JARDUNALDIA

2019KO ABENDUAREN 13AN

EUROPA BILTZAR JAUREGIA (Vitoria-Gasteiz)
DOAKO IZEN-EMATEA (Abenduak 12 baino lehen)
Non eta nola izen eman (eman izena, talde/lana, telefonoa, posta 
elektronikoa):

e-mail: asajer@telefonica.net TeL.: 945 140 468 (ASAJER)
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PROGRAMA

8:15 Partaideen ongietorria

8:30 Jaurdunaldiaren inaugurazioa.

- Emilio Sola Ballojera jauna (Gizarte Politiken Diputatu forala. 
Arabako Aldundi forala).

- Livia Claudia López Gutiérre andrea (Kirol eta Osasun sailaren dele-
gatua. Gasteizko Udala).

- Idoia Axpe andrea (ASAJER).

9:00 Elkarrizketa: “Ausazko jokoen eta horiekin lotutako arazoen bilakaera”. 

- Natxo Gatón jauna. Kazetaria. GasteizHoy

- Ana Herrezuelo andrea. Psicologa. ASAJER. 

10:00 Mahai borobila: Gaur egun arte izandako ausazko jokoen eta horiekin
          lotutako arazoen bilakaera sail desberdinetan.

- Aitor Uriarte jauna. Euskal Jaurlaritzako jolas eta espektakuluen 
zuzendaria.

- Irati Sierra andrea eta Héctor García de Salazar jauna, “Gazteak eta 
Ausiazko Jolasak” informearen ko-autoreak (Gasteizko Udal Gazte 
Planaren ikustegia, 2019)

- José Motoso jauna. Berritzegune Nagusiaren Hezkuntza Sailaren 
asesorea.

- Gotzon Mínguez jauna. Amurrioko Udalaren Adikzio sailaren 
teknikoa.

- Idoia Axpe andrea. Psicologa. ASAJER.

11:30 Atsedena

12:00 Lan taldeak. Etorkizuneko erronkak.

13:00 Ondorioak

14:00 itxiera

Ausazko jokoen eta horiekin lotutako 
arazoen bilakaera. Etorkizuneko erronkak



16

ONDORIOAK

ARAZOARI BURUZ:

• Ausazko jokoetarako eta apustuetarako mendekotasunaren gisako 
problematikei ikusgarritasuna ematearen garrantzia eta beharra. 

• Horiek bizio bat ez direla ulertaraztea.

• Eragindako pertsonei nola laguntzeari buruz informatu eta horreta-
rako bitartekoak balioztatu. INFORMAZIOA/KANPAINAK.

• Ingurukoen garrantzia eragindako pertsonei laguntzeko orduan. 
KONTZIENTZIAZIOA.

• Emakumeak, arriskuan dauden herritarrak. Emakumea eta bakar-
dadea. Egoera ikusarazteak duen garrantzia, eta kolektibo horrekin 
lan espezifikoa egitearen garrantzia.

• Beste kolektibo batzuk ere aipatzen dira, hala nola desgaitasun 
intelektuala dutenena edo buruko gaixotasunak dituztenena, 
zeintzuek era zehatzagoan izan behar baitira kontuan. Kolektibo 
horiekin egin behar den lana aztertu behar litzateke. 

ARAZOAREN EZAGUTZA ETA AUSAZKO JOKOAREKIKO MENDEKOTA-
SUNAREN PREBENTZIOA:

• Arazoa ikustaraztea hainbat jardueren bidez. Jardunaldia bezalako 
foroek ikusgarritasuna ematen diote gaiari.

• Adinekoen kolektiboarekin jarduerak burutzea aipatzen da, gaia 
ezagut dezaten.

• Balioen hezkuntza eta gaitasun osasungarriak lantzea. Prebentzio-
lan ona egin daiteke era zehaztugabeago batean. Pertsona 
heztea.

PUBLIZITATEA ETA JOKOA:

• Ausazko jokoen gainean egiten den publizitatea “izugarria” dela 
aipatzen du norbaitek. Behar-beharrezkoa da ausazko jokoaren 

Ausazko jokoen eta horiekin lotutako 
arazoen bilakaera. Etorkizuneko erronkak



17

eta apustuen publizitatea arautzea, bai estatu mailan bai erkidego 
mailan. Eta berehala arautu behar da. 

GIZARTEA:

• Guztiok gara eragile, guztiok dugu eraldatzeko gaitasuna. Gizartearen 
garrantzia aldaketak eragiteko orduan. 

• Gizarte-mobilizazioak bultzatu du zer ez dagoen ondo eta zer aldatu 
behar den pentsatzera edo, behintzat, zeri buruz pentsatzera.

• “Moral bikoitza” hizpide da: Mundu guztiak administrazioei, jokoen 
enpresei botatzen die errua, baina hau galdetzen du parte-hartzaile 
batek: “eta gizarteak?”. Zer egiten du jokoaren gainean? Ez badit 
eragiten, ez da ezer gertatzen? Hurbilekoak bakarrik eragiten dit? 
HAUSNARTU behar litzateke horri buruz, erantzukizuna beti kanpoan 
jartzeari utzi eta norberagan jarrita.

• Gizartea aldaketarako elementu gisa. Hura joango da markatzen 
aldaketak. Garrantzitsua da ausazko jokoari eta apustuei 
ikusgarritasuna ematea, eta baita horrekin lotutako gaiei ere, 
horien problematikari. Gizartea horretaz jabetzen doan heinean, 
gauzak aldatzea eskatuko du. Jokoaren araudia aldatzea 
aipatzen da. Uste zen aldaketak azkarrago egingo zirela, alkohola 
edo tabakoaren eremuetan, kasu, izandako esperientzia kontuan 
hartuta. Gizarteak aginduko du. 

Ondorio global bat izan da ausazko jokoaren eta apustuen gaian eta 
horien problematikan inplikatutako alderdi guztiek (oro har, gizartea, 
familiak, administrazioa, kirol taldeak, jokoaren enpresak) aurkeztu 
behar lituzketela konponbideak. Garrantzitsua da norabide berean 
aritzea (hots, pertsonak babesten); hargatik, funtsezkoa da SAREKO 
LANA. Guztiok batera eraginkorragoak izango gara. Burututako 
jardunaldia bezalako foroak modu positiboan baloratzen dira.

Ausazko jokoen eta horiekin lotutako 
arazoen bilakaera. Etorkizuneko erronkak
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ETORKIZUNEKO ERRONKAK

•  Beharrezkoa irizten da ausazko jokoaren eta apustuen problematikari 
buruz informazioa ematen jarraitzea. Gaiari ikusgarritasuna ematea 
kanpainen eta burutu dugun bezalako foroen bidez, gizarteak 
kontzientzia har dezan.

• Desgaitasun intelektuala edo buruko gaixotasunak dituzten 
bezalako kolektiboak kontuan izatea, horiekin lan zehatzago bat 
burutze aldera.

• Gaia Hezkuntzara eramatea, balioen hezkuntza, gaitasun 
osasungarriak eta gisako alderdiak kontuan hartuta, ordea. Kontua 
da pertsonak prestatzea askotariko zailtasunei aurre egiteko 
baliabideak izan ditzaten.

• Publizitateari eta jokoari buruzko dekretua, orain! Denbora 
daramagu horren zain, eta behar-beharrezkoa da hori arautzea. 
Eta ez bakarrik joko “pribatu” deiturikoa, ELAren eta ONCEren jokoa 
ere arautu behar da, jokoa da-eta saltzen dutena.

• SAREKO LANA: Gizartea, oro har, familiak, administrazioa, kirol 
taldeak, jokoaren enpresak. Helburu nagusia pertsonak babestea 
da, eta, kontuan hartuz ausazko jokoak jarraitu egingo duela, 
helburu hori lortzeko bitartekoak bilatu beharko dira.

Ausazko jokoen eta horiekin lotutako 
arazoen bilakaera. Etorkizuneko erronkak
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Ausazko Jokorik Gabeko Eguna  
Urriak 29

1989. urtean sortu zen Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako 
Elkartea (ASAJER). 30 urteotan ausazko jokoekiko adikzioan eragindako 
pertsonak eta beren familiak ezagutu ditugu. Gizarteak ausazko 
jokoetan kontrola mantentzeko arazoak zituen pertsona “biziotsutzat” 
hartzen zuen eta, horren ondorioz, oso modu negatiboan ikusten ziren 
pertsona horiek. Arazoak zituzten pertsona helduak ikusten genituen, 
baina baita gazteak ere. Makina txanponjaleen aurrean kontrolik eza 
zen gugana jotzen zuten pertsonen artean maizen ikusten genuena. 
Presentziazko bingoan, bingoko bolatxoen makinan edota kartetan 
kontrolik eza izateagatik ere bertaratzen zitzaizkigun pertsonak.

ASAJER elkartean Prebentzioaren garrantzia balioetsi da arazo hori gutxi 
ezagutu eta aintzatesten zen garaian. 90eko hamarkadan Elkarteak 
dagoeneko prebentziozko programak, kanpainak, materialak edota 
kolektiboenganako hurbilpena gauzatzen zituen joko patologikoa 
ezagutarazteko xedez. Alde batetik gizarteak errealitatea ezagutzea 
zen gure asmoa, aurreiritzi hori aldatu eta eragindako pertsonak babesa 
izan zezaten eta, beste alde batetik, arazo honetan prebentzioa 
bideratzeko informazioa hedatu ahal izatea. 

Ausazko jokoaren eta hark gizartean sortzen zituen arazoak ezagutzeko 
egiten ziren ikerketak ezdeusak ziren ia. Berez, Gasteizen egin ziren 
azterketak Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkartearen 
ekimenez burutu ziren. 

Datuak elementu arriskatua ziren, kontuan izanik “eragindako asko” 
edota “eragindako gutxi” erako kontzeptuak balioesten zirela espazio 
ezberdinetatik. Eta balioespen horrek baldintzatzen zuen arazoari 
garrantzia eman ala ez ematea. 

Azken urteotan jokora iristeko beste modu batzuk agertu dira (online 
jokoak), eta baita beste zenbait joko ere, esate baterako, kirol-
apustuak. Ireki diren jokorako espazioak ikusgai daude. Eta adin 
txikikoak eta gazteak arriskupean den biztanleria modura azpimarratu 
dira. ASAJER elkarteak urteak daramatza biztanleria horien inguruan 
hitz egiten, eta haiek kontuan hartzea premiazkoa dela adierazten. 
Gazteei zuzendutako prebentziozko kanpainak egin ditugu eta 
gurasoei zuzendutako kanpainak ere bai, gaiaren inguruko informazioa 
eman eta eredu modura zein garrantzitsu diren jabe zitezen.
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Jokorik gabeko Egunean Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako 
Elkarteak (ASAJER) beharrezkotzat jotzen du:

Prebentzioa, ausazko jokoa eta harekin lotutako arazoak adin 
txikikoengana eta gazteengana hurbiltzeko programak abian 
jartzea garrantzitsua da. Adierazi behar da Elkarteak eskola-
programa bat ipini zuela martxan, hainbat urtetan Gasteizko 
ikastetxeek aintzatetsi ez zutena.

Ekimen ezberdinen bidez ausazko jokoa eta harekin lotutako 
arazoak biztanleria orokorrari hurbilarazten jarraitzeko 
jokabideak ere jarraitu egin behar du. Garrantzitsua da zer 
nolako eragin eta ondorioak izan ditzakeen konturatzea.

Ausazko jokoaren publizitatearen aurrean jarrera kritikoa 
hartzea, eta ez soilik joko pribatuaren aurrean, baina joko 
publikoaren aurrean, hark permisibitate handiagoa baitu. 
Garrantzitsua da jokoaren Publizitatea behingoz arautzea. 

Informazioak eta kontzientziazioak sentsibilizazioa ekar 
dezaketela. Joko-enpresetan eta jokoa saltzen duten 
enpresetan, jokoa dagoen eremuetan, prestatutako 
langileak egon beharko lirateke, gaiaren inguruko informazioa 
dutenak eta, zenbait jokabideren aurrean, modu egokian 
esku-hartzen dakitenak, bulkadak eramanda jokatzen duen 
pertsonak bere portaera geratu eta hari pentsatzeko eremu 
bat emateko. 

Joko Arduratsuaz hitz egiten da, baina funtsezkoa da 
Jokoaren aurreko Ardura: informatu, ezagutu eta, horren 
ondorioz, esku-hartzea.

Hainbat gizarte-kolektiboren ibilbidea balioan jar dadila, 
esate baterako, ASAJER Elkartearena, 30 urte baitaramatza 
lanean jokoarekiko Adikzioaren Prebentzioaren alde eta 
eragindako pertsonei babesa emanez.

Día sin juego de azar
29 de octubre
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Adikleszenteak: hobe prebenitzea, 
apustu egitea baino” proiektua 
ikasle askok ON LINE apustuetarako  
eta apustu etxeetara joateko duten 
ohitura zabala behatzetik sortu da. 

Egun, kezkatzeko moduan ari da 
gora egiten apustuen mundura 
hurbiltzen ari den gazte eta nerabe 
kopurua. Gizartea normaltzat 
ari da hartzen, ezbairik gabe, 
ohitura hori. Publizitate-kanpaina 
indartsuak, legeria bigunak eta 
arazoari buruzko kontzientzia ezak, 
besteak beste, deskribatzen zaila 
den amildegi batera garamatza. 

Aurre egin behar diogu horri, heziketa garaitik bertatik, eskura ditugun 
baliabide guztiekin.

Bistakoa da, beraz, hausnarketa serio eta partekatu baten beharra 
dagokigun gaiaren gainean.

Hezkuntza-komunitatetik eta nerabe eta gazteen ludopatietan 
espezializatutako hainbat elkarteren hala nola Espinardoko Kultura 
Zentroaren (Murtziako Udala) eta Osasun Sailaren laguntzaz, ikasleak 
arazoaren aurrean kokatzeko eta horren hedapen arriskutsua ahal 
den neurrian geratzeko saioa egingo dugu. 

Ikerketa serio baten protagonista bihurtuko ditugu ikasleak, eta eurak 
izango dira baita helduko garen konklusioen zabalpenaren jomuga, 
horretarako prestatuko diren hainbat material erabilita: erreportajeak, 
posterrak, aurkezpenak...

“Adiktleszenteak: Hobe prebenitzea, 
apustua egitea baino” proiektua
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ADIKTleszenteen ADIERAZPENA

Eskualdeko Gobernuari, Gobernu Zentralari, komunikabideei, 
ausazko jokoen negozioan parte hartzen ari diren kirolari eta pertsona 
ospetsuei. Asko dira gutun honen hartzaileak, baina bakarra dago, 
egiaz: handinahia, botere ekonomikoa.

Esan nahi dizuegu, mesedez, gera zaiteztela, kontziente izan zaiteztela 
zer arriskutan ari zareten jartzen nerabe eta gazteok. Handinahi horrek 
itsutzen zaituzte. Ez al duzue ikusten gu garela zuen etorkizuna? Ez al 
duzue ikusten gure belaunaldia izatera iritsiko denaren araberakoa 
izango dela ere zeuena. Ez al zarete pentsatzeko gauza gaur egun 
biltzen duzuen diru guztia zeuon bizitza berrosatzeko, aukerarik bada, 
kostako zaizuen baino askoz gutxiago dela? Buruko osasunean, 
terapietan, psikologoetan, botiketan eta abarretan gastatu beharko 
duzue. Gizon eta emakumeak bizitzarik gabe, etxerik gabe, edukitzea. 
Jokatzen denean erraza baita dena galtzea. Epe laburrerako 
pentsamendua hautematen dugu zuengan, ez zarete jabetzen gerora 
etorriko diren ondorio negatibo guztiez, benetan gerta daiteken 
arriskua izan arren.

Gazte eta nerabe guztien izenean, gu bezala pentsatzen dutenen eta 
ausazko jokoaren atzaparretan eroriak direlako pentsatzeko gauza ez 
direnen izenean, guztion izenean: GERATU! Utziozue gure institutuetako 
ateetan establezimenduak jartzeari, utziguzue osasuntsu eta aske hazi 
gaitezen. Bihur gaitzazue kirolari, musikari, dantzari, lagun iezaguzue 
heldu sendo eta kritikoak izaten. Ez itzazue gure buruak zula, ahulak 
baitira oraindik.

GERATU! Mesedez, utziozue jokatzen dituzuen partidu guztietan 
jokora bultzatzen duen publizitatea jartzeari. Kirolera lot gaitezen nahi 
baduzue, egizue kiroldegiak eraikiz, inolako kostu ekonomikorik gabe 
biltzeko aukera izango dugun toki publikoak irekiz, alternatibak eskainiz.

Adiktleszentesak: “Hobe prebenitzea, 
apustua egitea baino” proiektua
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Negozio honetan parte hartu duzuen kirolari zein pertsona ospetsuoi: 
oso ondo dakizue gure “influencerrak” zaretela, zuei jarraitzen 
dizuegula, imitatzen zaituztegula. Ez al dizuete lotsarik ematen? 
Benetan behar duzue hori egiteagatik irabazten duzuen dirua? Zintzo 
esango dizuegu: dirua irabazi izango duzue horrekin, baina gu guztion 
begirunea eta mirespena galdu duzue. Ez dugu berriro sinetsiko zuen 
parte-hartzea elkartasunezko proiektuetan, GKEetan. Hori eginez, ezin 
duzue arima garbi izan.

Bukatzeko, heldu, irakasle, osaba-izeba, aiton-amona, anai-arreba 
nagusi guztioi, lagun iezaguzue entzunak izan gaitezen, borroka ezazue 
gugatik. Honen bezalako arriskuetatik zaintzea da zuen maitasuna 
erakusteko modurik hoberena.

GU, GAZTE ETA NERABEAK

Adiktleszentesak: “Hobe prebenitzea, 
apustua egitea baino” proiektua
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Gomendatutako liburua

Hona hemen Elkartetik pasa eta euren 
arazoaren eta errekuperazio bidearen berri 
eman nahi duten pertsonen historiak, biziak 
eta iritziak.

Pertsona horietako batzuentzako ez 
da erraza izan pentsatu eta sentitzen zutena adieraztea. Denbora luzea 
igaro da, beharbada, mina txikitu egin dela senti dezakete, min horrek 
egunerokotasunaren parte izateari utzita. Baina denbora luzez bizilagun izan 
dituzten egoerak, emozioak, sentimenduak gogoratzean, ahaztutako egonezin 
eta mina berpiztu daitezke. Jokoarekin duten arazoa eta horrek eragindako 
ondorioak gainditzeko gogoak, egunero jokatzeko desioari aurre egin behar 
izateak sendotu dituela eta bide berria erakutsi diela adierazten dute batzuek.

Baina, ororen gainetik, baikortasuna da nagusi. Irtetea badago. Badago berriro 
bizitzea. Badago jokoa utzi eta hori gabeko bizi berria hastea. Borrokatu behar 
da, bai, baina saiatzeari ez uzteko adinakoa da saria: BIZITZEA. Jokorik gabe 
bizitzea, nor bere buruarekin lasai bizitzea, gezurrik gabe bizitzea, familiarekin, 
lagunekin... bizitzea, ausazko jokoaren, diruaren eta apustuen gatibu izan gabe 
bizitzea.

Historia guztiak irakurtzera animatzen zaituztegu, tartetxo bat hartu eta horien 
gaineko hausnarketa egitera. Eta horien atzean pertsona baikorrak topatuko 
dituzue, egoerari aurre egiteak, euren bizitzaren alde borrokatzeak eta aurrera 
segitzeak merezi zuela erabaki duten pertsonak. 

Dokumentua deskargatu dezakezu hurrengo iturrian:
www.onlinezurekin.net/archivos/materiales/libro_testimonios-EU.pdf 

GURE BIZITZA
GURE HISTORIA

JOKOAREKIKO 
MENPEKOTASUNA DUTEN 
PERTSONEN TESTIGANTZAK


