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Aurkezpena
“Adikzioak, prebentzioa eta familia”

Azken urteetan lehentasuna bihurtu da jokoarekin, erosketekin, 
Internetekin, mugikorrekin, bideo-jokoekin eta antzekoekin den 
jokabideen adikzioak prebenitzea, batez ere nerabe eta gazteengan.

Prebentzioan, ordea, ez da nahikoa informazioa ematearekin, 
beharrezkoa bada ere eta horretan saiatu behar garen arren; heziketa 
ikuspegi batetik heldu behar zaie adikzio mota horiei.

Gizartean onartutako jokabideez ari garenean, “arduratsua”, 
“osasuntsua”, “segurua” eta gisako hitzak erabiltzen ditugu, beraz, 
garrantzitsua da gero mugak noiz eta non jartzen ditugun erabakitzea, 
hots, noiz pasatzen garen jokabide “osasuntsu” batetik jokabide 
“arriskutsu” batera.

Adikzioen prebentzioan pertsonak eta haren familia-testuinguruak 
garrantzi handia badute ere, ezin gara soilik eremu horretara mugatu. 
Testuinguru sozialak ere eragin handia du gizartean ohitura mota horiek 
hartzen duten jokabidetan.

Adibidez, egun jende gehiagok jokatzen du ausazko jokoetan 
eta apustuetan, gizartean onartuago daudelako eta eskuragarri 
daudelako. Azkenaldi honetan kezka handia sortu du online jokoak, 
batez ere gazteengan, joko fisikoetan jokatzen ziren berberetara 
joka dezaketeelako, baina sarean jokatzeak eskaintzen duen xarma 
erantsiarekin. Horri nerabe eta pertsonen artean Informazio eta 
Komunikazio Teknologiek (IKT) sortzen duten xarma gehitu behar zaio, 
eta areagotu baino ez da egiten jokorako adikzio arriskua. 

Sarean jokatzea erakargarriagoa da zenbaitentzat, etxetik joka 
daitekeelako, bakar-bakarrik eta inork ikusi gabe. Gaur egun, 
mugikorra bilakatu da online jokoan aritzeko ohiko baliabide, 
berehalakotasuna eta urteko 365 egunen 24 ordutan eskuragarri 
baitaukagu. Bestalde, errazagoa da jokorako jokabidea ezkutatzea,  
hautematen zailagoa delarik.
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Eztabaida bizia ari da sortzen bai prentsa, irratia, telebista eta Internet 
bezalako komunikabideetako bai kirol talde eta lehiaketetako 
publizitateren inguruan, tabakoaren eta alkoholaren publizitatea 
galerazita dagoen bezalaxe jokoarena ere debekatu egin behar 
litzatekeelakoan, halaxe jasotzen du-eta Eusko Jaurlaritzaren 
Adikzioen Planak.

Kezka eragiten du jokoak pertsonen eguneroko bizitzan bereganatzen 
doan tokia, edozein adin eta generoetan. Ez duzu etxetik irten beharrik 
ere jokoa eskura izateko.

Adingabeak babesik gabe daude horren aurrean. Jokoaren gaineko 
publizitatea ikus dezakete Interneti konektatuta baldin badaude, 
apustu-etxeen publizitatea jasotzen egon daitezke euren gogoko 
taldea ikustera joaten badira.

Apustu-etxeen publizitatean gizon ospetsuak agertzen dira, “Egin 
emozioaren alde” gisako mezuak igortzen dira eta jende gazteari 
zuzentzen dira, gainera. Eta balio jakin batzuk bultzatzen dira: arrakasta 
izatea dirua izatea da, eta ahalegindu beharrik gabe lor daiteke; 
emozio berriak ezagutzea; eta, errealitatetik zenbaitetan urrun dauden 
gauzen ameskerietan aritzea.

Familia osagai garrantzitsua da ohitura horiek hartzerakoan, maiz 
nerabetasunean hasten da jokoan, eta jokoarekin lehen hartu-
emanak ere familiaren baitan izaten dira. Bestetik, familiak informazioa, 
ezagutzak, balioak eta jokabideak transmititzen ditu. 

Hori dela eta, familia kontuan hartu beharra dago gisa horretako 
adikzioei aurre egiterakoan, jokoa familia osoarentzat bilakatzen baita 
arazo. Adikzioak prebenitzeko eginkizunean, bestalde, familia izan 
behar da informazioa, sentsibilizazioa, prestakuntza, komunikazioa eta 
heziketa-baliabideak biltzen dituzten ekintza eta esku-hartzeen jomuga.

Aldizkari honetan Adikzioak, Prebentzioa eta Familia dugu hizpide, 
elkar loturik diren hiru alderdi garrantzitsu, hain zuzen.
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Horietan sakontzeko, Juan José Aurrekoetxea Aguirre, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria, elkarrizketatu dugu. 
Elkarrizketan, xehetasun gehiago jasoko dugu Adikzioen VII. Planari 
buruz eta egitasmo horretan Jokoarekiko Adikzioak duen tokiari buruz, 
eta osasunaren prebentzioarekin eta sustapenarekin lotuta burutzen 
ari diren ekintza motak ere ezagutzeko aukera izango dugu.

Familia denaz bezainbatean, Prebenfamilia izeneko baliabideaz 
arituko gara Arabako Prebentzio Taldeen izenean Gotzon Minguez 
Ojembarrenari, Amurrioko Udaleko Prebentzio Teknikariari, egindako 
elkarrizketan. Adikzioen prebentzioan familien prebentzio-egitekoa 
bultzatu nahi duen egitasmo bat da Prebenfamilia.

Halaber, ezin dugu ahantzi senide baten testigantzarik, zehazki kirol-
apustuekin arazoak dituen pertsona baten bikotekidearena.

Bukatzeko, “Familia, jokabidezko adikzioen prebentzio eragile. Zorizko 
jokoak eta apustuak” Jardunaldian (2018ko abenduaren 14) bildutako 
ekarpen eta ondorioak azaltzen ditugu.

Ana Herrezuelo
Psicóloga de Asajer
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Noiz eta zergatik sartzen da Ausazko jokoekiko adikzioa Eusko 
Jaurlaritzaren Drogamendekotasunari buruzko Planean?

Bai 2012an onartutako Adikzioen VI. Planak bai 2017-2021erako prestatu 
VII. Planak substantziarik gabeko adikzioak eta jokabideko adikzioak 
jasotzen dituzte eta, horien artean, ausazko jokoekiko adikzioa, adikzioei 
bidea irekitzen dien arrisku faktoreak eta jokabideko adikzioak sortzeko 
arriskua daramaten gehiegizko jokabideak daude.

Motibazioa argi dago: teknologia digitalei eta jokoari lotutako 
jokabide eta patroi berriak ari dira azaleratzen, eta beraz, alor honetan 
prebentzioa indartzera eta arreta substantziarik gabeko adikzioetan eta 
mendekotasunezko jokabide berrietan jartzera behartzen gaituzte. Eta 
adikzioei buruzko araudi berriak (1/2016 Legea, Adikzioen eta Droga 
Mendekotasunen gaineko arreta Integralari buruzkoa) horiei heltzeko 
esparrua ezartzen du, eta joko patologikoa eta gehiegizko edo arriskuko 
beste jokabide batzuk jasotzen ditu.

Zer garapen izan dute adikzioek azken urte hauetan Euskal Autonomia 
Elkartean? 

Joan den irailaren 26an, Jon Darponek, Osasun Sailburuak, Adikzioei 
buruzko Inkesta Euskadi 2017ren azken edizioa aurkeztu zuen. Azterlan 
horrek droga eta substantziarik gabeko beste adikzioen prebalentzia eta 
kontsumo-jarraibideak aztertu ditu, eta baita horiek izan duten bilakaera 
eta herritarrek arazo horretaz duten iritzia ere. 1992. urtean abiatutako 
serie baten jarraipena da, eta 25 urtean landutako ibilbideak Euskadin 
adikzioek izan duten bilakaeraren ikuspegia eskaintzen digu.

Azterlanaren arabera, gehien kontsumitzen direnak legezko drogak, 
alkohola eta tabakoa dira. Gizonezkoek prebalentzia handiagoa 
erakusten dute substantzia guztiekiko eta jokabidezko adikzioetarako, 
psikofarmakoetan izan ezik.

Jokoari dagokionez, inkestak erakusten du gora egin duela. Izan ere, 
euskal herritarren %25,7k astero jokatzen du loteria eta apustuetan, 

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn., Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria.
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2012an %22,4k egiten zuen bitartean. Loteriak eta kinielak dira jokorik 
ohikoena, alde handiz gainera, eta kirol apustuek jarraitzen diete gero. 
Hala ere, azken bost urteetan azken apustu horiek igo dira gehien. Arrisku-
jokabideak erakusten jarraitzen duen proportzioak, berriz, bere horretan 
dirau: herritarren %0,6 zen 2017an (%0,4 2012an). Geroz pertsona gehiago 
aritzen dira jokoan, alabaina gora egin du jokorako adikzio-arriskurik ez 
dutenen portzentajeak: herritarren %23,7 (%19,8 zen 2012an).

Egungo adikzioen Planean, jokoarekiko adikzioa adikzio toxikoen maila 
berean dago osasunaren prebentzioari eta sustapenari dagokionez?

VII. Adikzioen Plana taxutzen eta idazten hasi ginenean, gauza batzuk oso 
garbi genituen: 

Abiapuntua daukagun errealitatea behar zuen izan. Egoeraren analisia 
egin genuen horretarako, hainbat eragileren parte-hartzearekin, eta 
adikzioen alorrean izandako lorpen nagusiak eta hobetzeko arloak 
identifikatu ziren. Aurrera begirako erronkak ere identifikatu genituen.

Planak osasun publikoaren ikuspegia izan behar zuen ardatz (eta 
horretarako funtsezkoak dira osasunaren prebentzioa eta sustapena), 
eta pertsona, gizarte- eta komunitate-ingurunea eta testuinguru 
sozioekonomiko eta politikoa kontuan izan behar zituen.

Eta modu parte-hartzailean burutu genituen plana prestatzeko fase 
guztiak. Planak adikzio-substantzien eta jokabidezko adikzioen kontsumoa 
ekitatearen ikuspegitik ahalik gehien murriztea du helburu, eta beraz, 
horiek pertsonengan nahiz euren familiengan eta, oro har, komunitate 
eta herritarren osasunean duten eragina gutxitzea.

Aurten guztien ahotan dabil ausazko jokoei eta apustuei buruz dagoen 
gehiegizko publizitatea. Zer iruditzen zaizu hori arautzea, tabakoarekin 
eta alkoholarekin egin zen moduan? 

Gaur-gaurkoz, tabakoa, alkohola, ausazko jokoak eta apustuak 
legezkoak dira Espainiako estatuan, eta horiei buruzko publizitatearen 

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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araudia ere estatukoa da, hain zuzen. Jokoaren kasuan, Eusko 
Jaurlaritzan Segurtasun Sailak du horren eskumena, Joko eta Ikuskizunen 
Zuzendaritzak, zehatzago esateko.

Osasun Sailean burutzen dugun jarduna herritarren osasuna zaintzera 
zuzentzen da, eta behar duten pertsonei osasun laguntza eskaintzeko 
ardura dugu, baina osasunaren prebentzio eta sustapenera ere zuzentzen 
gara, jokabide zein giro osasuntsuak sortzera zuzendutako ekintzen 
bidez. Eta, jakina, egiturazkoagoak diren faktore sozial, ekonomiko eta 
politikoetan ere eragin nahi dugu eta eragin behar dugu.

Osasunaren prebentzio eta sustapenean jarrita, zer ekintza ari zarete 
burutzen jokoarekiko adikzioaren gainean?

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak osasunaren 
prebentziorako eta sustapenerako ekintzak garatzen edo finantzatzen –
laguntzak emateko aginduaren bidez– ditu, pertsonak trebatu daitezen 
euren osasunari dagozkion erabakietan kontrol handiagoa izaten, aukera 
osasungarriak eta substantzien eskaria gutxitzen eta adikzioetatik libre den 
bizitza bat eramaten lagunduko duten gaitasunak eskuratzea erraztuko 
duten giroak sortzen.  

Horretarako, izaera unibertsaleko prebentzio-programa eta -ekintzak 
burutzen dira, substantzia edo arrisku jokabideak bereizi gabe, eta bereziki 
jokora zuzendutako prebentzio-programa eta -jardueren diseinua ere 
bultzatzen da. Modu horretan, murriztu egin nahi da arrisku pertzepzioa 
eta jokoaren eta teknologia digitalen eta horien aplikazioen erabilera 
desegokitik eratorritako arriskuak.

Esate baterako, aipa daiteke 2017tik urteroko laguntza-deialdiaren bidez 
diruz laguntzen ari garen “Ausazko jokoak eta kirol apustuak erabiltzean 
arriskuak prebenitzeko tailerra” izeneko proiektua. Tailerra ikastetxeetan 
burutzen da eta ausazko jokoetan eta kirol apustuetan ematen den 
arriskua gutxitzea eta 13 eta 17 urte bitarteko gazteen zenbait jokabidek 
duten arriskuaz informatzea du xede.

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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Urte honetan bertan, 2018ko apirilean, jokabidezko adikzioei buruzko 
tailer bat antolatu genuen, profesionalei eta teknikariei zuzendua, arazo 
hau mahairatzeko eta lantzeko lehenetsi behar diren ekintza eta eremuak 
guztien artean identifikatzeko, eragiteko modurik hoberena zein den 
aztertze aldera.

Gizartean argi gorria pizten ari da ikustean zenbat joko-areto irekitzen ari 
diren bertan nerabe eta gazteak dabiltzalarik. Adikzio planak heltzen dio 
gaiari, eskaintza murriztu dadin?

Jakingo duzuenez, Jaurlaritzako beste sail bati dagokio, Segurtasun Sailari 
alegia, jokoaren gaineko kontrola eta ikuskapena.

Osasun Sailak, bere aldetik, VII. Adikzioen Planean –hain zuen 2. ardatzean, 
eskaintza murrizteari buruzkoan– bere gain hartzen du publizitatean 
eta joko eta teknologia digitalen eskaintzan sektoreak izan behar duen 
autokontrolera eta erantzukizunera zuzendutako neurriak bultzatzea. Hori 
da eskaintza kontrolatzen eta jarduera horien eskaintzan neurritasun eta 
erantzukizun balioak sartzen laguntzeko modua.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egiten duen ADIKZIOEN GAINEKO 
INKESTAk (2017) duela gutxi adierazitakoaren arabera, gazteen artean 
%6 handitu da kirol-apustuetan aritzeko joera, eta kezkatzekoa da 15 eta 
34 urte bitartean duen prebalentziak. Pentsatu da EAEn azterketaren bat 
egitea gazteengan jokoarekiko adikzioak duen prebalentziaren inguruan? 
eta herritar horiengana zuzendutako programa bereziren bat?

Seguruenik jakingo duzuenez, pasa den urriaren 16an Jokoaren Euskal 
Behatokia sortzea onartu zen (Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren 
mende egongo da). Jokoaren eraginari buruzko datuak bildu eta 
eguneraturik eskaintzeko ex professo sortutako organo bat da, eta 
sektoreari, jokoan aritzen direnen pertsonen profilari edo jokoaren 
pertzepzio sozialari buruzko azterlan ekonomiko eta sozialak egingo ditu. 
Bere txostenek, jakina, jokoaren sektoreak kolektibo ahulenetan duen 

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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eragina aztertuko dute, eta kolektibo horien barruan adingabeak eta 
gazteagoak daude.

Egitez, halaxe eskatu zuen Eusko Legebiltzarrak pasa den azaroaren 15ean 
burututako bilkuran: Jokoaren Euskal Behatokiak azterketa bat egin dezala, 
eratu eta 8 hilabeteko epean, Euskadin jokoak duen egoeraren gainean.

Osasun Publikoen eta Adikzioen Zuzendaritza lankidetzan arituko da 
behatoki berri horrekin, Adikzioen Behatokia bide.

Osasun Sailaren ekintzei dagokionez, bai 1/2016 Legeak bai VII. 
Adikzioei buruzko Planak gazteengana bereziki zuzendutako neurriak 
aurreikusten dituzte.

Jokoan aritzen diren adingabeak daude, zer motako neurriak har 
daitezke herritarren sektore horretan arrisku-jokaerak prebenitzeko?

Segurtasun Sailaren eta, hain zuzen, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren 
helburu nagusienen artean daude adinik ez dutenek jokoan aritu ez 
daitezen zaintzea. Eta, hala, Joko eta Ikuskizun Atalak ikuskapenak egiten 
ditu ostalaritza establezimenduetan hala nola aretoetan, apustu-tokietan, 
bingoetan eta kasinoetan.

Baita ere, badakigu Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak kartelak eta 
liburuxkak egiten dituela adingabeek jokoan aritzeko duten debekuari 
buruz, eta joko tokietan eta ikastetxetan banatzen dituela.

Horrez gainera, Segurtasun sailburuordearen Jarraibide bat dago 
Ertzaintzarentzat eta udaltzainentzat, 2017ko azaroaren 13koa, 
adingabeak jokoan parte hartzeari buruz.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzatik, berriz, jokabidezko 
adikzioei loturik dauden jokaera gatazkatsuak erakusten dituzten 
nerabe eta gazteei zuzendutako programak bultzatzen ditugu; gazteei 
zuzendutako sentsibilizazio ekintzak jartzen ditugu abian, ausazko eta 
online jokoek duten arriskuaz gehiago ohar daitezen; eta, halaber, 
jokoaren erabilera ezegokiarekin zerikusia duten arriskuak murriztera 
zuzendutako prebentzio-programa eta -jarduerak sustatzen ditugu.

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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Online jokoa da kezka eragiten duen beste kontuetakoa, oso azkar ari 
baita zabaltzen. Zer egin daiteke horri buruz prebentzio mailan? non 
eragin behar litzateke: jokoan, teknologian ala bietan?

Txanpon beraren bi alde dira, zalantzarik gabe. Biek ala biek prebentziotik 
heltzea eskatzen dute.

Teknologiaz denaz bezainbatean, beharrezkoa ikusten dugu haurtzaroa 
eta nerabezaroa babestera zuzendutako jarduera eta programa berezi 
batzuk garatzea, teknologia digitalak eta horien aplikazio berriak modu 
egoki eta seguruan erabiltzea ahalbidetuko duten trebetasunak eta 
gaitasunak hartzera zuzenduak direnak. Eta hori, nola ez, garrantzitsua 
da. Bai Adikzioen gaineko VII. Planak bai apirilaren 7ko 1/2016 Legeak 
arazoak dakartzaten joko egoeren agerpenera zuzendutako prebentzio-
neurriak aurreikusten dituzte, teknologia digitalen gehiegizko erabilera 
saihestera zuzendutako neurriez gain.

Zer koordinazio mota dago erakundeen artean jokorako adikzioa 
prebenitzeko?

Adikzioen kontuan, erakundeen arteko koordinazioa Euskadiko Adikzioen 
Erakundearteko Koordinazio Batzordearen bidez gauzatzen da. Horixe 
da apirilaren 7ko 1/2016 Legea aplikatzetik eratorritako jardueren 
koordinaziorako, prestaketarako eta partaidetzarako euskal administrazio 
publikoen organo gorena. 

Zer koordinazio mota da eratua elkarteekin edo bestelako gizarte- eta 
osasun-baliabideekin, jokorako adikzioa prebenitzeko?

Adikzioen –substantziadunak zein substantzia gabeak– prebentziorako 
eta arretarako eredua, Euskadin, lau zutoinetan oinarritzen da, eta laurak 
elkar koordinaturik aritu behar dira, halabeharrez:

- Osasun Saila arduratzen da, Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritzaren bitartez, araudia prestatu, planifikazioa egin –
Adikzioen Planaren bidez–, politikak eta programak taxutu, 
koordinatu eta ebaluatzeaz, eta laguntzak emateko aginduen bidez 
jarduera horiek bultzatzeaz.

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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- Osakidetza arduratzen da behar duten pertsonei asistentzia eta 
tratamendua emateaz, Osasun Mentaleko Sarearen bitartez.

- Tokiko prebentzio-talde teknikoek, bere aldetik, prebentzio-
programak burutzen dituzte euren udalerri edo lurraldetan.

- Eta, noski, hirugarren sektoreko erakundeak daude, lan garrantzitsua 
burutzen baitute alor honetan.

Horiez gain, bi koordinazio-organo daude: Adikzioen Erakundearteko 
Koordinazio Batzordea, udalek, foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak osatua, 
eta Adikzioen Euskal Kontseilua, adikzioen kontra borrokan dabiltzan 
gizarteko sektore guztien partaidetzarako organo gorena, kontsultak jaso 
eta aholkuak emateko.

Jokoaren kontuan, begibistakoa da gaian eskuduna den Segurtasun 
Sailarekin harremanean eta koordinazioan aritzen garela.

Elkarrizketa
Juan José Aurrekoetxea Aguirre Jn.

Eusko Jaurlaritzako Adikzioen Plana
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Prebenfamiliaren oinarrizko asmoa familiak prebentzio-
eragile izateko esparru bat ezartzea da, bere eginkizuna 
hala nola komunitatean eta erakundeetan duen 
eragina aintzatetsiz eta bizi den udalerriaz harago 
doazen loturak ezarriz.

Prebenfamilia-Araba arabar espazio komunitarioan 
prebentziorako familiek duten egitekoa sustatu nahi 
duen proiektua da, sareko lanaren bidez. Adikzioak 
Prebenitzeko Udal Planen barruan dago.

Noiz eta nola sortu zen Prebenfamilia?

Laudion 2015. urtean egin zen Gogoeta Jardunaldi batetik abiatutu zen. 
Bertan, proiektuaren parte diren erakundeetako teknikariek hausnartzen 
jardun zuten prebentzioko eragile komunitario gisa familiak duen egitekoari 
buruz, IREFREA Sarearen esperientzia oinarritzat hartuta. Gogoeta horietatik 
hainbat ideia nagusi atera ziren:

- Familia da Prebentzio Eragile nagusia eta eragin handiena duena: 
Heziketa-prestakuntzan funtsezko elementua da haurtzaroan eta 
nerabezaroan, eta baita adikzioei eta beste arazo batzuei aurrea 
hartzeko eta ohiturak, jarrerak, balioak, trebetasun eta gaitasun 
pertsonalak transmititzeko ere; Babes-faktoreak garatzeko, azken 
batean. 

- Familiek euren seme-alabei heziketa ematean aurkitu ohi dituzten 
zailtasun asko familia guztietan gertatzen dira. Familien arteko 
komunikazioa laguntzen du horrek, eguneroko arazo horiek aztertu 
eta aurre nola egin aztertzeko.

- Familiak euren seme-alabarengan eragiten duten hurbileko 
erakunde eta instituzioekin elkarreraginean aritu behar dira, 
helburuak eta koordinazio eta lankidetza moduak bateratzeko: 
ikastetxea, aisialdirako elkarteak, udal sailak, etab.

Prebenfamilia

Elkarrizketa
Gotzon Mínguez Ojembarrena Jn., Amurrioko Udaleko Prebentzio 
teknikaria. 
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Zeintzuk osatzen dute?

Erakunde arteko proiektu bat da, eta hauek osatzen dute: 

• Laudioko Udala.

• Amurrioko Udala.

• Gasteizko Udala.

• Arabako Foru Aldundia.

• Ikastetxe Publikoetako Guraso Elkarteen Federazioa
   (Denon Eskola).

• Itunpeko Ikastetxeetako Gurasoen Arabako Federazioa 
(FAPACNE).

• Prebentzio Ikerketarako Europar Institutua (IREFREA).

Zein helburu ditu?

Prebenfamiliak lan-plan bat prestatu nahi du hainbat erakunderekin 
batera, “Sareko lana” kontzeptutik abiatuta. Familia antolakundeak, 
prebentzio alorreko profesionalak eta Administrazioko zerbitzu teknikoak. 

Halatan, hauek lirateke helburu zehatzak: 

• Sareko lanak sortzea parte hartzen duten erakundeen artean.

• Administrazio publikoaren sailen arteko lankidetza teknikoa nahiz 
erakunde artekoa hobetzea. 

• Ikasleen Guraso Elkarteen (IGE) ordezkarien arteko lankidetza 
parekidea bultzatzea, Ikastetxe Publikoen Hezkuntza Zentrokoek 
(Denon Eskola) hala nola itundutakoek eta pribatuek (FAPACNE eta 
Ikastolen Federazioko ikastolak) eratua.

• Familien arteko lankidetza hobetzea, bai udalerri berekoen artean, 
bai Kuadrilla edo Lurralde Historikokoen artean.

Orain arte burututako ekintzak.

• Gogoeta jardunaldiak IGEkin. Guraso elkarteen ezaugarriak aztertu 
dira AMIA (Aukera, Mehatxu, Indargune eta Ahuleziak) metodoari 
jarraituz.

Elkarrizketa
Gotzon Mínguez Ojembarrena Jn.

Prebenfamilia
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Elkarrizketa
Gotzon Mínguez Ojembarrena Jn.

Prebenfamilia

• IGEntzako prestakuntza tailerrak, hauei buruzkoak:

- Ahalduntzea eta lidergotza.

- IGEn eta Eskola kontseiluen kudeaketa.

• Familientzako prestakuntza tailerrak, hauei buruzkoak:

- Nerabeen kontsumo eta aisialdia.

- Familia eta Prebentziozko aisialdia.

• Familien topaketak Komunitateko gizarte-eragileekin: 

- Denbora librea eta Gizarte esku-hartzea.

- Heziketa eragileak.

- Ordezkari politikoak.

• Familien arteko jolas-topaketak.

• Gurasoen eskolak.

• Adierazpen-dekalogo baten argitalpena, non familiak prebentziorako 
komunitate-eragile gisa duen egitekoa azaltzen baita.

Etorkizunean burutzea aurreikusita dauden ekintzak

• Prebenfamilia taxutzea, familiei zuzendutako programa eta ekintzak 
garatzeko erreferentzia-esparru gisa.

• Prebenfamiliaren presentzia handitu eta sendotzea Araba osoan.

• Prebentziorako elementu gisa familia eta komunitateko aisialdiak 
duen egitekoan sakontzea.

• Familiak erakundeekin lankidetzan aritu daitezen bultzatzea, batez ere 
toki mailan.

Nola aurreikus daitezke ludopatia bezalako adikzioak familia esparruan? 
eta teknologiarekiko adikzioak?

Jokoarekin eta teknologiarekin arazoak direnean, familia da gehien 
kaltetuenetakoa. Askotariko arazoak ager daitezke horren ondorioz: 
familia gatazkak eta harreman arazoak, etengabeko haserrealdietara 
daramatzatenak; engainu eta manipulazio (gezurrak, arazoa ezkutatzea, 
hitza ez betetzea, etab.) sentimenduak; rol-aldaketak, non gurasoen 
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egitekoa jada ez den hezitzea eta berotasuna eta babesa ematea, baizik 
eta kontrolatzea.

Jokoa, bestalde, familian bertan aurre egin daitezkeen arrisku-faktore 
batzuei loturik dago: Inpultsibotasuna eta autokontrol eza bezalako 
nortasun ezaugarriak, autoestimu edo labilitate emozional baxua, traumak 
edo familia-aurrekariak, gurasoen zuritzea, heziketa kaskarra aisialdiko 
jardueretan edo soilik jokabide pasiboei lotuta (pantailen erabilpena, 
etab.). Jakina, familia ez da arrisku-faktore horien erantzule bakarra, 
alabaina saia daiteke arriskuak murritz ditzakeen babes-faktoreak garatzen.

Gurasoak ere adi egon daitezke nerabeek erakusten dituzten jokabideekin, 
arazo bat agertzen ari dela eta nola edo hala esku hartu beharra 
dagoela (jakinik jokaera horiek beste arazo mota batzuen sintomak izan 
daitezkela) adieraz baititzakete. Ohitura aldaketak, diru kontuengatik 
beste norbaitzuekin arazoak, drogen kontsumoa, norberaren irudiarekiko 
utzikeria, gezurrak sarri, eskola arazoak, soil-soilik jokora edo sare sozialetara 
zuzendutako jolas-jarduera, gizarte isolamendua, etab. 

Zer erantzun jaso duzue familiengandik adikzioen prebentzioan 
inplikatzearen gainean?

Oro har, familiak konturatzen dira prebentzioan duten egitekoaz; hala ere, 
batzuetan uste dute ez direla gauza prebentzio hori egiteko, eta gerta 
daitekeena euren esku ez dauden faktore batzuei dagozkiela. Hori dela 
eta, ezinbestekoa da familiak ahalduntzea eta euren egunerokoan erabil 
ditzaketen estrategia eta erremintak eskaintzea, Lehen Prebentzio Eragile 
duen egitekoa indartuz.

Dena den, beharrezkoa da familiek aintzatets dezaten sareko lana eta 
beste familia, erakunde eta komunitate-eragileekin lankidetzan aritzea. 
Gizon-emakume guztiok lan egiten badugu adingabeen ongizate psiko-
bio-sozialaren egoera hobetzen, elkarrekin koordinatuta eta lankidetzan 
egin behar dugu.

Elkarrizketa
Gotzon Mínguez Ojembarrena Jn.

Prebenfamilia



Lekukotza

Jokuz kanpo 
Aldizkaria ?
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Senarrak arazoak ditu kirol-apustuekin

MAIDERREK 30 URTE DITU. SENARRAK ARAZOAK DITU KIROL-APUSTUEKIN 
ORAIN DELA 10 URTETIK. 11 HILABETEKO MUTIKO BATEN AMA DA.

Noiz eta nola jakin zenuen bikotekideak kirol-apustuekiko mendekotasuna 
duela?

Bederatzi urte baino gehiago dira elkarrekin hasi ginela, orduan 
banekien jokatzen eta apustuetan ibiltzen zela, baina ez nuen uste 
hainbesterako zenik. Noizean behin apustu bat egiteak ez ninduen 
horrenbeste kezkatzen, kontua gehiagora joan zenean, ordea… 
Gogoan dut nola aurkitu nion autoan ezkutatzen zuen apustu bat, 
lagunekin ondo pasatzeko asteburu bat izan behar zuena haserre, 
errieta eta ezinegonarena izan zen.

Zer sentitu zenuen hasierako une horretan? Gogoratzen zara?

Amorrua, amorru handia sentitu nuen, hori gogoratzen dut. Hasieran, 
hauxe pentsatzen duzu: zer ari naiz gaizki egiten? Gero, saiatzen zara 
ulertzen ondoan duzun pertsonak gaixotasun bat duela eta ez duela 
nahita egiten, baizik eta gaixotasunak gaina hartzen diola. Eta, orduan, 
laguntzen saiatzen hasten zara.

Nola erreakzionatu zenuen?

Nire erreakzioa, ziur aski, ez zen izan onena, oihuka hasi nintzaion eta 
haserretu egin nintzen berarekin. 

Zein izan da, prozesuan, unerik txarrena? Eta onena?

Berrerorialdiak gogorrak izaten dira beti, baina uste dut unerik txarrena 
aurten izan dela, 6 hilabeteko haur bat izanik berriz ere nola erortzen 
zen ikusi dudanean, apustuan bere dirua bakarrik ez, haren aitarena 
ere jokatuz, eta etxean gordetzen nuen dirua ere desagertua zela… 
Zalantzak sortzen zaizkizu, aurrera egin ala ez… Dena uzteko tentazioa 
etortzen zaizu, eta areagotu egiten dira beldurrak, egia bihurtzen dira 
beti ezkaratzean gorderik ziren beldur horiek… Konponbide baten bila 
hasi beharrean aurkitzen zara berriz ere.
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Une hoberenak, berriz, esan daiteke apusturik egiteko tentaziorik gabe 
bizitzaz gozatzen ikusten duzunekoak direla, hau da, bere bizitzaren 
erabateko kontrola agertzen duen une horiek.

Zer bilakaera izan du bikotekideak arazoaren aurrean? Eta zuk?

Aurtengo irail erdialdera erori zen berriz azkenekoz. Gauza askotaz 
hitz egin izan dugu, eta erabaki asko eta garrantzitsuak hartu izan 
ditugu. Orain, bere gaitasuna auzibidez aldatzen saiatuko gara, tutore 
bat jarriko liokete diru kontuetarako, ezingo luke gestiorik egin haren 
baimenik gabe, eta egitekotan ez lukete baliorik. Lehen erreakzioa, 
ohi bezala, berarekin eta munduarekin haserretzea da… Hitz egin 
ahala, ordea, kontua piska bat lasaitzen denean, hobeto aztertzen dira 
gauzak eta oraintxe bertan bilakaera ona du, eta laguntzen eta ahal 
duena jartzen ari da aurrera egin dezan.

Niri dagokidanez… Ez da kontu gozoa, hori garbi dago; gogorra da, 
oso gogorra da “arazo” honekin bizitzea. Hondoa jotzen dut egun 
batzuetan, baina borrokatzea eta ausarta izatea erabaki dut, arazoari 
aurpegia ematea, behingoz konponbide bat jar dadin. Azkeneko 
berrerorialdi horrek begiak zabaldu dizkit, eta dagokidan guztia jartzea 
erabaki dut.

Zein zeregin izan duzu arazoaren konponbidean?

Nik uste, nire egitekoa izan da guztiari heldu eta aurrera egitea, bikotekideari 
eta familiari heldu eta neuk tira dut aurrera; hartutako erabakiekin irmoak 
eta kontsekuenteak izan beharra dago, prozesu gogorra izango delako, 
lortuz gero zeharo atsegingarria izango den arren.

Bizitzaren zein alorretan eragin dizu bikotekidearen jokorako 
mendekotasunak?

Jokorako mendekotasunak bizitzaren alor guztietan eragin dit: lanean 
ezin zara zentratu, gogokoena duzuna egiteari uzten diozu ondo ez 
zaudelako, nire kasuan bakartu egin naiz, ez dut inorekin egoteko 
gogorik, lotsa sentitzen dut… Aurrera egin ahala, ordea, denak hobera 

Senarrak arazoak ditu kirol-apustuekin
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egiten du. Gorroto diet joko-aretoei, apustuetako makinei, jarduera 
horrekin lotutako guztiari. Las Vegasen izan ginen, eta gaizki pasatu 
nuen, nahiz eta hangoak kasinoak izan; giroa ez zitzaidan batere 
gustatu, nekagarria zen gero.

Azken boladan asko hitz egiten da kirol apustuez, dela aurrez aurre 
dela online egiten direnez. Zure ustez, nola har daiteke aurrea horiekiko 
mendekotasunari?

Ene ustez, ludopatiaren borondatezko erregistro bat sortu behar 
litzateke, eta joko-aretoetan eta apustu-etxeetan derrigorrezkoa izan 
behar luke NANa aurkeztea. 

Duela gutxi eskaera bat bultzatzeari ekin diozu Change.org plataforman, 
ludopaten borondatezko erregistro bat sor dadila eta joko-aretoetan 
sartzeko NANa aurkeztea derrigorrezkoa izan dadila, Euskadiko bingo, 
kasino eta online apustuetan egiten den moduan, eskatuz. Zerk bultzatu 
zaitu ekimen hori abiaraztera?

Eusko Jaurlaritzak gai honen inguruan duen pasibotasunak bultzarazi 
nau ekimen hori abian jartzera. Adingabeez ari dira beti, baina 
ludopatia arazoak dituztenak, zer? Zer gertatzen da horiekin? Gero eta 
joko-areto gehiago, gero eta apustu-etxe gehiago dago…

Zer esango zenieke arazo hau bizi duten beste familietako senideei?

Ez da prozesu erraza, oso gogorra eta luzea da, eta konfiantza da 
galtzen den lehen gauza; beldur asko agertzen dira. Bide aldapatsua 
da, eta ludopatia jasaten duenak eta bere ondokoek, denok egin 
beharreko bidea da. Konponbideak bilatu eta aurrera egiten saiatu 
beharra dago. Elkar batuta, indartsuagoak izango gara.



Jokuz kanpo
Aldizkaria

Jardunaldia
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Portaerazko adikzioen prebentziorako 
eragile modura. 
Ausazko jokoak eta apustuak

Ekarpenak eta ondorioak

EKARPENAK

Gazteak ausazko jokoetan eta, batik bat, apustuetan hasi izanak 
eta jokoarekin arazoak izanik laguntza eske hurbiltzen direnak geroz 
gazteagoak izateak gaia goriago jarri du gizartean.  

Bistan geratu da jokoa txiki-txikitatik sustatzen dela, eta kritikatu egiten 
da jokoa bizitzan zenbateraino dagoen txertatuta, esaterako erruleta 
bat erabiltzen denean haurrek euren gurasoekin batera sari bat irabaz 
dezaten. Helduak horrelako jokoetan erortzen dira, eta adingabeak 
ere parte hartzera bultzatzen dituzte. Baina zer mezu ematen zaie? 
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Gurasoak jokoaren eta sortzen duen arazoaren jakinaren gainean 
egon behar dira, eta kontsekuenteak izan behar dute beren portaera 
eta jarrerekin. Familia ohiturek, beste behin, eragin zuzena dute txikien 
eta nerabeen jokabidetan.

Jokoa eskura-eskura dago egun, joko-aretoak jarrita daude 
ikastetxeetatik hurbil. Noiz arte jarraituko da jokoa era horretan 
bultzatzen? Jokorako sarbidea arautu beharra dago. Alkoholarekin 
eta tabakoarekin eman dira arautzeko pausuak. Gurasoak 
kontzientziatuago daude gai horietan. Zergatik ez ausazko joko eta 
apustuetan ere?

Funtsezkoa da Prebentzioari balioa ematea. Gehiago jakiteko, 
kontzientzia sortzeko eta prestakuntzari tokia egiteko beharra 
azpimarratzen da.

Ausazko jokoarekin eta apustuekin izan daitekeen arazoak 
menpekotasunera bultza dezake. Galdetzen gara zergatik ez den 
kontuan hartzen jokoarekiko mendekotasunaren gisako arazoa. 
Eta ondorioztatzen dugu ematen zaion balioarekin duela zerikusia. 
Osasun publikoko arazo baten modura hartzen bada, orduan badu 
lekua. Adin txikikoek eta nerabeek jokoarekin izan dezaketen arazoa 
baloratzen ikasi behar dute gurasoek eta, oro har, gizarteak , eta horri 
aurre egiteko beharrezko garrantzia eman behar diote. Garrantzitsua 
da zerbait gertatzen ari denaren zantzuak ezagutzen ikastea. Horri 
esker, gurasoak informazio/orientazio eske has daitezke jokabide 
desegokitu baten edo kontrolik gabekoaren aurrean dauden jakiteko.

ONDORIOAK

Hau esan dezakegu:

Familia ikastokia da, bere jokabide eta ohiturekin.

Ausazko jokoa eta apustuak gero eta hurbilago eta eskurago ditugu, 
baita adingabeek eta nerabeek ere.

Portaerazko adikzioen prebentziorako 
eragile modura. 

Ausazko jokoak eta apustuak
Ekarpenak eta ondorioak
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Gurasoek ez dituzte maila berean jartzen alkohola eta tabakoa 
bezalako substantzien kontsumoa eta ausazko jokoetan eta apustuetan 
aritzeko jokabideak. 

Ezagutza ezak ezer ez egitera darama. Funtsezkoa izango da 
informazioa izatea ausazko jokoari eta apustuei buruz, eta horiek 
gazteengan izan dezaketen eraginari buruz, batik bat online jokoek.

Adingabeak ausazko jokoetan eta apustuetan aritzea debekatzen 
duen araudia betetzea eskatu behar da. Guraso eta senideek, bere 
aldetik, kontuan izan  behar lukete hori.

Portaerazko adikzioen prebentziorako 
eragile modura. 
Ausazko jokoak eta apustuak
Ekarpenak eta ondorioak



Gomendioa

Jokuz kanpo
Aldizkaria 
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Gomendatutako liburua

Alkoholaren edo beste droga batzuen kontsumoagatik edo bestelako 
mendekotasunezko jokabideengatik (ludopatia, elikagaiak, bideo-
jokoak, sexua) maite duzun norbait galtzeko beldur bazara, nire 
esperientzia ezagutzeko gonbitea luzatzen dizut, lehen pausoa eman 
dezazun eta elkarrekin berreskuratzea lor dezazuen.

Nire semearen tratamenduan zehar nire esperientzia partekatzea 
erabaki nuen, konturik intimoenak ere bai, irteerarik gabeko labirinto 
horretan daudenei laguntzeko. Esperientzia mingarria da hasieran, 
erruz eta lotsaz beterikoa; baina geroago, ordea, oso gogobetegarria, 
irakaspen handikoa. Aurreiritziak baztertzea eta mendekoa, isilik 
sufritzen duena eta nahia baliabide nagusi ez duena, baloratzea 
oso garrantzitsua da. Gaixotasuna ezagutzeak aukera eman dit nire 
komendekotasun emozionala sendatzeko, nire burua ezagutuz bizitza 
berri bat izateko, nire burua onartu eta hazteko, harreman zintzoetan 
lorpen garrantzitsuak egiteko eta bizi-xede elikagarria izateko.

Nire liburua nire estandartea da gaur eta aurrerantzean izango da 
ere bai, eta estigma hausten zein mendekotasuna tratatzeko babesa 
lortzen lagunduko dit.

Desirée Bujanda Misle

Argitaratze-data: 2018 

NI, DROGAZALE
BATEN AMA
KOMENDEKOTASUNA SENDATUZ 
ETA ESTIGMAK HAUTSIZ
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Gomendatutako filma

ITZULIKO ZARA 
Zuzendaria: Antonio 
Chavarrías

Aktoreen zerrenda: Joana 
Rañé, Tristán Ulloa, Unax 
Ugalde, Elizabeth Cervantes, 
Michael Petroni

Nazionalitatea: España 

Urtea: 2002 

Iraupena: 90 

Generoa: Thriller

Sinopsia: 

Ignacio (Unax Ugalde) ustekabean egiten du topo bere 
anaiarekin (Tristán ulloa), haren berririk izan gabe zenbait urte 
igaro eta gero. Anai nagusiaren lupodatiaren ondorioz, bere 
karrera eta bizitza erosoa utziko ditu, anaiari laguntzeko.


