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Aurkezpena

GIZARTE-BAZTERKERIA hitzak entzuten direnean ia beti 
gabeziako egoerekin lotzen dira, nagusiki gabezia 
ekonomikoko egoerekin. Baina argi izan behar da 
gizarte-bazterkeria askoz ere harago doala.

Europako Komunitateen Batzordearen (1992) 
arabera, “GIZARTE-BAZTERKERIAK ez du soilik finantza-
baliabideen eskasiaz hitz egiten, eta enpleguaren 
esparruko partaidetza hutsera ere ez da mugatzen. 
Etxebizitzaren, hezkuntzaren, osasunaren edo zerbitzuen 
eskuragarritasunarekin lotutako alderdietan ere nabari 
eta ageri da”.

Gaian aditu diren pertsonek adierazten dutenez, 
Gizarte-bazterkeria PROZESU bat da eta ez egoera 
bat. Garrantzitsua da adieraztea hori kontuan izanik 
bazterkeriak pertsonengan izan dezakeela eragina eta 
ez soilik aurrez zehaztutako taldeetan. 

Buletin honetan Gizarte-bazterkeriaren eta Adikzioen 
gaira hurbilketa bat egiteko asmoa dugu, eta 
zehazkiago Ausazko jokoekiko adikziora.

Ausazko jokoekiko adikzioak maila ekonomiko eta baita 
sozialean ere (isolamendua, laguntzarik eza, etab.) 
oso konplexuak diren egoerak sorraraz ditzakeela 
ikusarazten saiatuko gara.  Eta generoa kontuan izaten 
badugu desberdintza handiko egoerak aurki ditzakegu.
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Gizarte-bazterkeria gai konplexu eta oso zabala dela 
aintzat hartuta, kolektibo zaurgarriekin (immigrazioa, 
preso dauden emakumeak eta buru-nahasmendua duten 
pertsonak) lan egiten duten erakundeek idatzitako hainbat 
artikuluren kolaborazioa izan dugu.

Halaber, pertsona baten lekukotza aurkezten dizuegu 
“BAKARDADEA, ALBORAMENDUA ETA AIURRA” 
izenburupean.

Azkenik, Elena Fernandez Alonsoren “LA CHICA DE LOS 
GRILLETES” liburua eta Roberto Santiagoren liburuan 
oinarritutako “ANA TRAMEL. EL JUEGO” filma (TVE katean 
eman zuten mini seriea) gomendatzen dizkizuegu.

Ana Herrezuelo Orte
ASAJER Elkarteko psikologoa
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Irudi honek hainbat kontzeptu ulertzen laguntzen gaitu, esate 
baterako, bazterkeria, banaketa, integrazioa eta gizarteratzea.

Ludopatiari eta jokoaren nahasmendua garatu duten pertsonen 
aurrean gizarteak duen erreakzionatzeko moduari buruz gogoeta 
egingo dugu.

Adikzio horrek kaltetutako pertsonak asko arduratzen dira beren 
irudiarekin. Beraz, arazoa agerian geratzen ez den bitartean, 
sozialki ongi integratuta daudela esan genezake. Pertsona ontzat 
dituzte, langile bikainak...

Zer gertatzen da jokoaren nahasmendua agertzen denean eta 
jokoarekiko zenbat portaerekin lotzen denean?

Behin ustekabea eta sustoa igarotzean, gaitzespenak iristen dira. 
Agertu ohi diren zenbait aipamen: “lotsagabea”, “zure familia 
porrotera eraman duzu”, “jokozalea”, “berekoia”,” axolagabea” 
...Une horretatik aurrera jokoaren nahasmendua duen pertsonak 
bere portaera justifikatu beharko du eta uneoro kontrolatu eta 
gainbegiratua egon beharko da diruaren erabilerari, egiten 

Gizarte-bazterkeria eta ludopatia

1. artikulua
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Gizarte-bazterkeria eta ludopatia

1. artikulua

dituen irteerei, arazoaren aurreko bere jarrerari, komunikatzeko 
bere moduari, bere erabakiei edota ekimenari dagokionez...

Finean, egiten duen oro jokoaren bere nahasmenduarekin lotuta 
dagoela sentitu ohi du. Erantzun horiek balioesten baldin baditugu 
ondoriozta dezakegunez, jokoaren nahasmendua, berez, gizarte-
bazterkeriako egoeratzat defini dezakegu, nahiz eta itxuraz 
nahasmendu hori duten pertsonak sozialki integratuta dauden.

Behin pertsonari “LUDOPATA” etiketa ipini eta tratamenduan 
hasten denean, gaitzespenek jarraitu egingo dute: “gezurtia”, 
“ez zaitut sinesten”, “ziur jokatu duzula”, “Zer egiten ari zara?”, 
“Nondik zatoz?”, ...

Zailtasun garrantzitsu bat dago jokoaren nahasmendu bat ulertu eta 
konprenitzeko, izan ere, pertsonak nahi dutelako jokatzen dutela eta 
hura uzteko borondaterik ez dutela pentsatzeko joera dago.

Ohikoa da kaltetutako pertsonek beren arazoaren berri ez ematea 
lanean, bere lagun eta senitartekoei esateko erreparoa izatea, 
medikuarenera joatean dira nahasmenduak eragindako sintomen 
ondorioz, baina ez dute jokoarekin duten arazoa aipatzen.

Errekuperazioan aurrera egin ahala kaltetutako pertsonek beren 
arazoaren eta harekin lotutako alderdien berri emateko zailtasun 
nabariak izaten jarraitzen dutela ikusten dugu.

Ezaugarri garrantzitsu bat da kaltetutako pertsonek baitaratu 
eta onartu egin beharko dutela familiak beren egoera kudeatu 
behar dutela eta, aldi berean, familiak beren egunerokotasuna 
baldintzatu behar dutela kaltetutako senitartekoaren onuran. 
Horrek azaltzen du ludopatiak ez diola soilik jokatzen duen 
pertsonari eragiten, baizik eta baita haren inguruneari ere.
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Jokoaren nahasmendua duten pertsonak ezberdin sentitzen 
dira hainbat alderditan, arlo ekonomikoan kasu. Ez gara soilik 
kontuetarako sarbiderik ez dutela aipatzen ari, diruarekin lotutako 
jokabide ororekin du zerikusia: eguneroko diruaren erabilerarekin, 
ordainketak egin edo bestelako kudeaketa ekonomiko 
batzuetarako akonpainamendua egitearekin, tiketekin 
sorrarazitako gastuak justifikatu behar izatearekin, ezohiko gastuen 
ondoriozko premien berri aurretiaz egitearekin dirua eskatu ahal 
izateko, etab.

GIZARTERATZEAZ mintzatzea jokoaren nahasmendua duten 
pertsonek ekonomiarekin lotutako alderdien gaineko autonomia 
eskuratzen joatea litzateke: dirua azalpenak eman beharrik gabe 
erabiltzea, kreditu-txartela izatea, ekonomikoki senitarteko baten 
mende ez egotea, ezohiko erosketetan beren iritziak kontuan 
izatea, etab.

Bakardadeak, familiako eta gizarteko laguntzarik ez izateak 
edo generoaren ondoriozko manduek gizon eta emakumeen 
arteko ezberdintasunak baldintzatuko dituzte jokatzeko 
motibazioari, arazoaren garapenari zein arazoaren pronostiko 
eta errekuperazioari dagokienez. Emakumeek jokoarekin lotuta 
errekuperatuta daudela frogatu behar izateaz gain, ama edota 
bikote paperean ere berriro prest daudela frogatu beharko dute.

Zenbait emakumeek beren seme-alabekin harremana galdu 
dute edo harreman tirabiratsua dute eta ez da harreman mota 
horiek normalizatu ahal izateko aukera edo iguripenik ikusten. 
Egoera hori bera, gizonen kasuan, ez da hausturara iristen eta aita 
modura duten papera horren ezbaian ez jartzea lortzen dute.

Gizarte-bazterkeria eta ludopatia

1. artikulua
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Gaur egun, kaltetutako pertsonen gizarteratzea ez da egiazkoa, 
izan ere, gizarteak berak ez du ahalbidetzen adikzio mota horren 
inguruan dagoen ikuspegi negatiboa dela eta. Oraindik ikuspegi 
moral batetik balioesten da, epaitu egiten da eta sozialki zigortu. 
Sozialki antzekoak diren arazoen aurrean kaltetutako pertsonei ez 
zaie aukera bera ematen.

Kaltetutako pertsonek beren arazoa gordetzen, ezkutatzen eta 
horrekin lotsatzen jarraitzen baldin badute, gizartea behar bezain 
ireki eta heldua ez dela izaten ari adierazten du gizarteratzeari so.

Galdera hauek luza ditzakegu: Zure bizilagun, lagun edo bikoteak 
jokoaren nahasmendua duela jakinez gero, pertsona horrekin 
duzun harremanean eragina izango luke horrek? Lana emango 
zenioke arazo hori duen pertsonari? Berarekin fidatuko zinateke 
edo mesfidantzaz jokatuko zenuke? Ukatu egingo zenuke? 
Lagundu egingo zenioke? Kontatu egingo zenuke? Gehiegi 
babestuko zenuke?

Gizarte-bazterkeria eta ludopatia

1. artikulua
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Emakumea, espetxea eta bazterkeria

2. artikulua

Ana Zatón Barroso
Emakumeentzako Harrera Pisuko Gizarte Hezitzailea -ADAP-

ADAP elkartean giza eskubideen ikuspegitik eta horien 
errespetutik abiatuz egiten dugu lan; preso dauden pertsonenak, 
zehazkiago preso dauden emakumezkoenak. ARABA Espetxetik 
egunero irteten diren emakumeentzako Harrera Pisuak 25 urte 
daramatza martxan, egunero ikasbide zaizkigun bizipen ugari 
topatzen ditugularik.

Komunitatean arrakastaz integratzeko beharrezkoak diren 
laguntzak eta baliabideak sortuz laguntzen dugu, horretarako 
ezinbestekotzat jotzen dugu gure lanaren xede diren emakumeek 
baliabidea leku seguru modura hautematea, entzutearekin eta 
zaintzarekin lotuta. 

Esku-hartze prozesu bakoitza pertsonalki eta modu indibidualizatuan 
zaindu eta mimatzen dugu, beren bizitzako historiak kontuan 
izanik, dagozkion jarraipen eta akonpainamenduak eginez, sor 
daitezkeen egoera ezberdinak jorratuz, hastapenetik pertsonak 
nahi duen arte, denbora zehaztugabe batez. “Azturarik eza, 
konstantziarik ez izatea, euspenik eza eta autoestimua baxua 
dira kalera irteten diren pertsona horiengan maizen ematen diren 
gabeziak. Kontuan izan behar da denbora askoan autonomia 
gabetu egin zaiela, eta hura pixkanaka itzuli behar zaiela, 
akonpainamendua eginez. Gizarteratze-prozesu bakoitza bakana 
da, ia artisau-lana”. (Betsabe). 

Mina, beldurra edota bakardadea gizaki modura berdindu egiten 
gaituzten sentimenduak dira. Eguneroko lanak, emakumeekiko 
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hurbiltasunetik, bizi garen gizartean abiapuntutzat ditugun 
desberdintzetara urreratzen gaitu. Jabetzen gara gizartean 
aurrera jotzeko egin beharreko eginahalaz, baina lan horren 
truke emakumeek eramaten duten aitortza ez da modu 
bidezkoan balioesten.  

Prozesu askotan adikzioak tartean izan dira, egoera gatazkatsuen 
kausa edota ondorio gisa, eta sarritan egoera horrek delituak 
egitera eraman du. Hori dela eta, berriro gizarteratzeko prozesuko 
fase ezberdinetan akonpainamendua eta esku-hartzea 
ezinbestekoak dira, pertsonarekiko errespetutik abiatuz. Gure lana, 
neurri batean, elkarte-ehuna ezagutu eta sarean funtzionatzea 
da, deribatu eta koordinatzea derrigorrezkoa da arreta-prozesuak 
modu indibidualizatuan eta eraginkortasun gehiagoz egokitzeko. 
Hemendik bihoa gure aitortza ASAJER elkarteak egindako lanari. 

Garai hauetan ezinbestekoa da, sekula baino gehiago, 
ahalduntzeak eta ahizpatasunak gizartean aurrera egiteko 
mekanismo gisa duten balioa azpimarratzea. Horregatik, gure 
lanean sinesten dugu aldaketarako tresna modura. Emakumeak 
dira beren prozesuaren protagonista. Prozesu horren helburua 
beren buruaren gaineko segurtasuna eta auto-konfiantza 
eskuratzea da berriro gizartean bizi ahal izateko beharrezkoak 
diren tresnak erdiets ditzaten, beren bizi-proiektua molda dezaten.

Emakumea, espetxea eta bazterkeria

2. artikulua
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Rocío Matías Blanco
ASASAM elkarteko gerentea (Buru gaixotasuna duten pertsonen eta 
senideen aiarako elkartea) 
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Gizarte-bazterkeria norbanako edo taldeak bizi diren gizarte 
horretan erabateko parte-hartzea izatetik osorik edo neurri batean 
baztertuak izatearen prozesu modura defini dezakezu (Europako 
Fundazioa, 1995).

Pertsonak hainbat arrazoi direla medio izan daitezke gizartetik 
baztertuak. Sarritan bizi diren gizartean diskriminazioa pairatzen 
duten talde etniko edo gutxiengo jakin batekoak izateagatik da, 
baina buruko gaixotasuna diagnostikatuta izateagatik ere izan 
daiteke. Osasun mentaleko arazo bat duten pertsonek, sarritan, 
eragozpenak izaten dituzte gizarte-bizitzan erabat parte hartu 
ahal izateko eta, horrenbestez, gizarte-bazterkeria egoera batean 
dauden pertsonak direla esan dezakegu.

Espainiako Osasun Mentaleko Konfederazioaren arabera, gaur 
egun Espainian 11.000 pertsona bizi da etxerik gabe eta pertsona 
horien artean % 20 eta 52 bitarteko portzentaje batek osasun 
mentaleko arazo bat du. Zehazki, etxerik gabeko egoeran diren 
pertsonen artean osasun mentalari buruz egindako ikerketa 
ezberdinetan eskizofrenia-tasa % 4 eta % 13 bitartean kokatzen 
da, eta depresio larrikoa % 2 eta % 20 bitartean.

ASASAM elkartean datu horiek kezkatu egiten gaituzte, izan ere, 
pertsona horiek bizi duten gizarte-bazterkeria egoeraren ondorioz, 
zenbaitetan, ez dira osorik garatu ahal izateko behar dituzten 
osasun eta gizarte baliabideetan sartzen eta, horrenbestez, ez 
dute gainerakoek adinako aukerarik gizartean.

Osasun mentala
eta gizarte-bazterkeria

3. artikulua
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Sarritan, osasun mentaleko arazoak gizarte-bazterkeria egoera 
baten kausa eta ondorio izaten dira. Beste modu batera esanda, 
eta aurretiaz aipatu dugun eran, gaixotasun mentalaren 
diagnosia izateagatik soilik gizarte-bazterkeria egoeran bizitzeko 
arrisku handiagoa duten pertsonak daude, baina kontrakoa ere 
gerta liteke: gizarte-bazterkerian den pertsona batek, bizi duen 
isolamendu, bakardade eta oinazeagatik, osasun mentaleko 
arazo bat gara dezake.

Erakundeko gure egunerokotasunean halako egoera bizi duten 
pertsonak topatu ditugu. Pertsona horiek arlo sozialean eta 
osasun arloan laguntza behar dute eta gaikuntzarako tresnak 
eskaintzen dizkiegu beren osasuna bultzatzeko, ahalduntzea 
eta gizarte trebetasunak landuz, azken helburua izanik pairatzen 
duten estigma eta diskriminazioa murriztea eta, hortaz, gizarteko 
kide senti daitezen.

ASASAM elkartetik gaixotasun mentaleko diagnosi bat izateak 
pertsonaren eta haren senidearen bizitzan dituen ondorioak 
arintzeko egiten dugu lan. Gizarte-bazterkeriaren aurka 
borrokatzeko gizarte inklusiboak eraiki behar dira ezinbestean, 
pertsona GUZTIEI aukera berdinak emango dizkien gizarte bat. 
Horrenbestez, gizarteratzeaz hitz egitea Osasun Mentalaz hitz 
egitea ere badela uste dugu.

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen gizarteratzea 
ezberdina errespetatuz eta hura giza aniztasunaren ezaugarri gisa 
onartuz lortu ahalko da soilik.

ASASAM elkartetik zerbitzu hauek eskaintzen ditugu, baina 
gaixotasun mentaleko diagnosi bat duten pertsonei eta baita 
haien familiei zuzenduak:

• Gizarte Ekintzako programa.

• Zentro Okupazionaleko programa.

Osasun mentala eta gizarte-bazterkeria

3. artikulua



• Jarraipen soziolaboraleko programa.

• Zentro Psikosozialeko programa.

• Hezkuntza-psikologiako esku-hartze programa.

• Orientazio eta laguntza psikologikoko programa.

• Alojamenduko programa.

• Bizitza independenterako laguntzako programa.

• Aholkularitza juridikoko programa (federazio bidez).

• Familien eskola.

Osasun mentaleko arazoekin lotuta gizartean dagoen ezagutzarik 
ezaren ondorioz kolektibo horrek pairatzen duen gizarte-estigma 
murrizteko xedez, gizarteari oro har bideratutako zerbitzuak ere 
eskaintzen ditugu:

•Boluntariotzako programa.

•Descubre programa (hitzaldiak ikastetxe eta institutuetan).

•Sentsibilizaziorako ekintzak (hitzaldiak, Osasun Mentaleko 
Munduko Eguna ospatzea, etab.).

Osasun mentala eta gizarte-bazterkeria

3. artikulua

15



16

Sartu-Araba Elkartea

4. artikulua

SARTU-ARABA irabazi asmorik gabeko elkarte pribatu bat 
gara, herri-onura eta interes publikokotzat deklaratua, gizarte 
zerbitzuen eta enpleguaren sektorean jarduten dugunak, gizarte 
alboramendu eta bazterkeriaren aurka borrokatzeko xedez.

Gure helburua gizarte-bazterkeriako egoerak murriztu edo 
desagerrarazteko pertsonengan eta ingurune sozialetan 
nahiz lanean beharrezkoak diren aldaketak bultzatzea da. 
Horretarako, pertsonak gizarteratu/laneratzera bideratutako 
jardute-estrategiekin batera bazterkeriazko egoerak egotea 
ahalbidetzen duten gizarte ingurunetan egiturazko aldaketak 
eragitera bideratutako beste zenbait esku-hartzeak uztartzen 
saiatzen gara.

Egoera ahulenean edo bazterkeriazko egoeran dauden 
pertsonak ahuldade eta DESABANTAILA egoera nabarian dira 
zeharo gizarteratuta dauden pertsonen eskuragarri dauden 
baliabide sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalak eskuratzeko 
beharrezkoak diren loturak izateari dagokionez.

Bazterkeriazko egoeraz mintzatzea, gaur egun, errealitateen 
mosaiko korapilatsu batera hurbiltzea esanahi du. Errealitate 
horietan, desberdintza ekonomikoetatik harago, besteak beste, 
laneko prekarietatearekin, prestakuntza arloko gabeziekin, 
etxebizitza duin baterako irisgarritasun zailarekin, osasun-
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baldintza eskasekin eta gizarte-sare eta familiako sare urriekin 
lotutako alderdiak barneratzen dira. Gizarte-bazterkeria arintzeko 
ezinbestekoa da gizarte-desberdintzen egituratzaile diren hiru 
ardatz handiren garrantzia aintzatestea: adina, sexua eta jatorria 
edota etnia.

Pertsona etorkinak zaurgarritasun handiagoko egoeran 
daude. Atzerriko langileak tokiko edozein langilek dituen 
arazo berdinen eraginpean daude, bereziki langabeziaren 
igoerarekin eta laneko prekarietatearekin lotuta, baina 
portzentajeak askoz ere handiagoak dira kolektibo horretan. 
Lan-merkatuko gorabeheretatik eratorritako zailtasunez gain, 
arazo administratiboak dituzte, eta azken horiek espezifikoak, 
berezkoak eta bereziak dira, beren egoera are zailagoa izatea 
eragiten dutenak.

Sartu-Araba elkartetik burutzen den jarduna gizarteratzeko 
laguntza premia adierazten duen pertsona orori dago zuzendua. 
Gizarteratze arloan baliabide orokorra izan nahi dugu, herritar 
guztiontzat baliagarri izango dena, eta gure metodologiak, 
zerbitzu zein jardueren antolaketak eta planteamendu 
profesionalak pertsona mota guztien premiei erantzun ahal 
izatea nahi dugu, eta funtsean egoera ahulenean daudenei. 
Sareak, lantalde ESPEZIALIZATUAK eta egungoarekin alderatuta 
ezberdina den eszenario baterantz jotzeko aukera ematen duten 
eta laguntzen ditugun pertsonen premiei hobeto erantzuteko 
zerbitzu eta tresnak ditugu erabilgarri. Ibilbide luzea urratu dugu 
prozesuak, ibilbideak edota akonpainamenduak hasi eta buka 
eraikiz, konpromiso, hurbiltasun, profesionaltasun eta motibazio 
maila handi batekin. 

Sartu-Araba Elkartea

4. artikulua
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Ikuspegi, Immigrazioaren Euskal Behatokiaren datuan arabera, 
Euskadiko populazioaren % 11,1 inguru atzerritarra da jatorriz. “Eta 
dauzkagun zantzu eta ebidentziek adierazten dutenez, datozen 
urteetan etorkinak hartzen jarraituko dugu”. Sartu Arabak badu 
egora horren berri eta, duela urte batzuetatik hona, gero eta 
gehiago dira gure zerbitzuetara bertaratzen diren pertsona 
etorkinak, pertsona migratuentzako erreferentziazko baliabide 
bilakatu garelarik.

Pertsonekin gauzatutako esku-hartzean erabilitako metodologia 
ibilbideen bidezko akonpainamendu osoko eta pertsonalizatuan 
dago oinarritua. Hau da, hobekuntza eta aldaketako prozesuetan 
akonpainamendua egiten diegu pertsona horiei, beren 
gaitasunetatik abiatuz eta pertsona bakoitzak bizitzako esparru 
ezberdinetan (pertsonala, arlo soziala, prestakuntza arloa, lan 
arloa, ekonomia arloa, etab.) dituen premiak kontuan izanik, 
aholkularitza, erkatzea eta laguntza eskainiz, eta elkarren artean 
hastapen egoera hobetzeko eman beharreko urratsak diseinatuz.

Gure zentroetara hurbiltzen diren pertsonek aurkitzen dituzten 
zerbitzuen artean daude:

•Arreta, orientazioa eta akonpainamendua, non 
pertsonek beren gizarteratzeko eta laneratzeko 
ibilbidean parte hartzen duten jarduera ezberdinen 
bidez, modu indibidualean eta taldeka.

•Ikaskuntzako Bitartekaritza Zerbitzuaren bidez 
ikaskuntzarekin lotutako ikastaro, prestakuntza eta 
jarduerei buruzko informazioa eta aholkularitza eskura 
dezakete. Gasteizko prestakuntza-jarduera guztia 

Sartu-Araba Elkartea
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jasotzen dugu eta pertsonei une bakoitzean aktiboan 
den eskaintzari buruzko aholkuak ematen dizkiogu.

•Prestakuntza sozial eta hezigarria, oinarrizko alderdiak 
(esparru pertsonalekoak zein lan esparrukoak) landu 
asmo dituzten jarduerekin osatzen da.

•Enplegurako prestakuntza, kualifikazioa trebetasun 
profesional eta pertsonaletan, profesionaltasunaren 
ziurtagiriz edo gabe. Lan arloko trebetasuna pertsonak lan 
arloan lanketa edo jarduera baten aurrean erantzuteko 
dituen ezagutza eta gaitasunekin osatzen da.

•Praktikak enpresan, lan arlokoak, lanlekuetan, 
pertsonak eskuratutako prestakuntzaren osagarri 
izan eta haren enplegagarritasuna hobetzeko 
helburuarekin, enpresara hurbilduz laneko 
errealitatearekin kontaktuan izatea eskaintzeko 
aukera emateaz gain.

•Laneko bitartekaritza, enpresetako eskaintzen bidez 
lanbiderako sarbidea ahalbidetzea. Erakundean 
ibilbide bat garatu duten edo garatzen ar idiren 
pertsonak sustatuz, zailtasun gehien dituztenak 
lehenetsiz, enpresei eta erabiltzaile diren pertsonei 
akonpainamendua eginez. 

•Gainera, Prestakuntza Puntuak ditugu erabilgarri. 
Bertan zeharkako konpetentzietan prestakuntza eta 
enpresetan lanekoak ez diren praktikak uztartzen dira, 
hori lan-kontratazio bilakatzeko aukera izateko xedez.

Sartu-Araba Elkartea
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•Enplegu-programak, pertsonen kontratazioa lanketak 
dagozkion sektorean gara ditzaten eta ondoren merkatu 
arruntera irteteko unean laguntza eskaintzen diegu.

IKT tresnetan prestakuntza Saregunen, 
garapen komunitarioko zentroa, 
interesgune modura arrakala digitalaren 
haustura abiapuntutzat hartuz, bestelako 
“arrakalen” haustura eragiteko asmoarekin: 
kultura artekoa, auzo artekoak, elkarte 
artekoak, kulturalak, hezkuntzazkoak, 
harreman eta kolaboraziokoak, 
prestakuntza digitala erkide-sareko herritar 
era erakundeei zuzendua.
https://www.saregune.net/

Batekin, Arabako partaidetza soziala 
eta boluntarioentzako agentzia, doako 
eta kalitateko zerbitzu bat eskaintzen die 
pertsona boluntarioei eta lan boluntarioan 
hasi nahi duten haiei, eta baita egoitza 
Araban duten eta boluntariotza-
programak dituzten edo izan nahi dituzten 
irabazi asmorik gabeko erakundeei.
https://batekin.org/   Tel. 945 203 414
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Gure kokapenak:

Egoitza Nagusia, Arreta eta Prestakuntza  
Errege Atea 20 behea, 
01001 Vitoria–Gasteiz
Telefonoa: 945 128 061 
sartualava@alava.sartu.org

Prestakuntza eta Arreta Zentroa  
Gardea industrialdea, Katuja Ibarra 15bis, 
01400 Laudio
Telefono: 946 727 773

Prestakuntza eta Arreta Zentroa  
Oreitiasolo, 10-B pabilioia, 
1006 Vitoria–Gasteiz
Telefonoa: 945 158 178

SAREGUNE: Prestakuntza Zentroa IKT tresnetan
Santa Maria Kantoia, 4 
01001 Gasteiz
Telefonoa: 945 039 982 
info@saregune.net

Webgunea: https://alava.sartu.net/ 
Twitter: @Fsartu
Instagram: sartuaraba_empleo
 sartuaraba_ce 
 ikasgune_sartu

mailto:sartualava@alava.sartu.org
mailto:info@saregune.net
https://alava.sartu.net/
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Bakardadea, alboramendua 
eta aiurria

Lekukotza

Ana dut izena, alarguna naiz eta 58 urte ditut. 

Jokoarekin lotutako nire historia 27 urterekin hasi zen. Kalean 
nengoen, hiri ezezagun batean eta hotz nintzen. Bingora sartu 
eta jokatzea erabaki nuen. 

LINEA!!! Eta BINGO!!! egin nuen oihu. “Pagotxa” iruditu 
zitzaidan eta jokatzen jarraitu nuen.

Une hark egoera oso mingarri batekin egin zuen bat: “Nire 
gurasoek etxetik bota ninduten. Beti ukatu izan naute. Nire 
neba baino ez zuten maite. Ni ustekabean iritsi nintzen eta ez 
ninduten maite. Beti gorrotatu izan naute eta horregatik bota 
ninduten etxetik”.

Jokoa arazo bihurtu zen hasiera-hasieratik. Denbora gutxian 
porrot egin nuen, egun osoa ematen bainuen Bingoan. Dirua 
berreskuratzeko prostituitzera ere jo nuen. Denbora bat egon 
nintzen jokatu gabe, Iruñean dagoen elkarte batera ere jo 
nuen, baina ez nuen egiaz serioski hartu. Beranduago, makina 
txanponjaleetan jokatzen hasi nintzen.

Gaur egun, jokorako adikzioa duen pertsonatzat dut nire burua, 
baina urte asko behar izan ditut horren jabe izateko. Osasunean 
eragin handia izan duenean ikusi dut, ez soilik diruari dagokionez. 
Niretzat “hondamena” izan da.

Jokatu aurretik portaerarekin lotutako nahasmenduak nituen 
eta psikiatra batengana joaten nintzen gai hori jorratzeko. 
ENTZEFALITIS AKUTUA ere banuen.
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Bakardadea, alboramendua eta aiurria

Lekukotza

Bakardadeak asko eragin du nigan. Beti egon izan naiz eta 
sentitu izan naiz bakarrik. Nire aitaren aldetiko amonarekin soilik 
sentitu naiz egiaz ongi. Denborarekin, bakarrik egon eta ongi 
sentitzen ikasi dut.

Dirua jokatzeko beharrezkoa denez eta gero eta diru gehiago 
behar nuenez nire jokatzeko premia asetzeko, prostituziora ere 
jo nuen. Hasieran, helburua galdutako dirua berreskuratzea 
zen. Denborarekin, diru-sarrerak izan eta jokatzen jarraitu ahal 
izateko egiten nuen.

Ondorio gogorrenetako bat nire burua kalean ikustea izan da, 
deus gabe. Arazo ekonomikoen ondorioz bizitzeko gutxieneko 
gastuak (etxebizitza, jakiak, etab.) ezin ordaintzera iritsi nintzen.

Jokoaren arazoa nola iritsi den pentsatzen dudanean, uste 
dut bakarrik egon eta kalean denbora asko emateak eragin 
handia izan duela. Bestalde, txikitatik maitatu eta onartua ez 
izateak ere eragina izan du. Nire bigarren senarra galtzean, 
indar gehiagoz itzuli nintzen jokora.

Jokoak guztiz markatuta utzi nau. Pertsona gisa, gizarte-
harremanetan, diruaren kudeaketan. Baita loarekin, 
elikadurarekin, osasunarekin edo aisiarekin lotutako azturetan 
ere. Are, alderdi empzionalean.

Gizarteak ez du errehabilitatu eta birgizarteratzeko laguntzarik 
ematen. Ludopatiak betiko markatuta uzten zaitu.

Emakumea naiz, jokoarekiko adikzioa dut, prostituzioan aritu 
naiz…  Inguruabar horien guztien ondorioz oso zaurgarri sentitzen 
naiz eta epaitua sentitzen naiz. Nekatuta eta gogaituta nago 
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Bakardadea, alboramendua eta aiurria

Lekukotza

gizarteak gizarteratzerako nire bidean oztopo asko ipintzen 
dizkidala sentitzen baitut.

Gaur egun nire buruarekin harro nago ez bainabil jokoan eta 
horrek hobeto sentiarazten nau esparru guztietan. Hobeto 
egiten dut lo, lasaiago nago… Oraindik badut zer hobeto, 
baina bidean naiz.  Helburu txikiak lortzen ari naiz.

Gero eta hobeto sentitzea, modu autonomoan funtzionatu 
ahal izatea, lan bat aurkitzea eta ongi eta gustura sentitzeko 
etxe bat izatea espero dut.

Nire historiarekin identifikatzen diren beste pertsona batzuk 
borroka egitera adoretzen ditut, utz dezaten lagun diezaieten 
eta ludopatiatik irteteko aukerarekin fidatu daitezela      
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Gomendatutako liburua

Sinopsia

“La chica de los grilletes” arlo sozial eta gaurkotasuneko eleberri 
bat da. Gai nagusia futbol jokalari gazte baten desagerpenean 
oinarritzen da. Kirolariaren itxurazko bizitza ideala, klub garrantzitsu 
batek fitxatzear, gainbehera dator apustuen munduarekin 
lardaskan hasten denean. Neskato gaztea gizon baten 
erailketaren susmagarri nagusi bilakatzen da, harekin negozio 
ilunetan ibili ostean. Grabaketa batean erasoa jasotzen da eta 
bere kontrako froga nagusia da.

Elena Fernández Alonso

Argitaratza-data:
1 de diciembre de 2020

Argitaletxea: Distrito 93

LA CHICA
DE LOS GRILLETES
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Film gomendatua

Sinopsia

Ana Tramel garai kaskarrenak bizi dituen abokatu bikaina da, zigor arloan 
aditua. Duela urte askoan ikusi ez duen Alejandro nebaren deia jaso 
ondoren martxan jarriko da berriro: Gran Castilla kasinoko zuzendaria 
erailtzea leporatu diote. Konfiantzazko talde txiki bat inguruan, jokoaren 
industriako korporazio handi bati egin beharko dio aurre. Jokoarekin 
lotuta istorio honetan aipatzen diren datu, gertaera, pertsona eta leku 
guztiak egiazko egoeratan daude zuzenki oinarrituta edo inspiratuta. 
Ana Tramelek dioen moduan, gauza asko asma genitzakeen jokoaren 
munduari buruz, baina errealitatea asma genezakeen edozer baino askoz 
ere interesgarriago eta izugarriagoa da.

ANA TRAMEL.
EL JUEGO 
Zuzendaritza: Salvador García Ruiz, 
Gracia Querejeta

Ekoizpena: Mariela Besuievsky, Elena 
Bort, Mar Díaz Martínez, Gerardo 
Herrero, Yolanda del Val

Aktore-zerrenda: Maribel Verdú, 

Natalia Verbeke, Israel Elejalde, Luis 
Bermejo, Unax Ugalde, María Zabala, 
Bruno Sevilla, Víctor Clavijo, Joaquín 
Climent, Elvira Mínguez
Lantalde teknikoa: Roberto Santiago 
(Creación y guion), Ángela Armero 
(Guión), Teo Delgado (Fotografía), 
Óscar Montesinos (Fotografía), Lucio 
Godoy (Música)

Generoak: Poliziakoa eta suspensea.

12 urtetik gorakoentzat gomendatua.


