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Aurkezpena

Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkartea (ASAJER) 
ausazko jokoekiko adikzioak kaltetutako pertsonei lagundu eta 
babesteko funtsezko helburuarekin sortu zen. Denbora, eta 
behaketak dioena, izango dira Informazioan eta Prebentzioan lan 
egiten hasteko premia balioetsiko dutenak. 

Ia hastapenetik, Elkarteak informazio-kanpaina ezberdinak, 
jarduerak, tailerrak, prebalentziari buruzko ikerketak (Araba) eta 
jardunaldiak jarri ditu abian. Lanketa hori guztiori aitzindari izan 
zen ausazko jokoekiko adikzioaren Informazioari eta Prebentzioari 
dagokionez. Eta horri buruzko asko sarean bertan aurki daiteke 
www.onlinezurekin.org eta www.asajer.org webguneetan. Elkarteak 
ezer egin badu, hori gure lana ezagutzeko aukera eskaintzea izan 
da, hedapen horrek informazioaren eta kontzientziazioaren helburua 
gauzatzen lagun zezan.

Emakumea, adin txikiko pertsonak eta gazteak, ausazko jokoak eta 
nahasmendu mentalak, ausazko jokoak eta bestelako adikzioak 
izan ziren, besteak beste, lanaren ardatz. ASAJER elkarteak beti nahi 
izan du gaia gizartean puri-purian egon zedin eta eduki ezberdinen 
bidez herriari pentsaraztea, ausazko jokoen eta hari lotutako 
problematikaren inguruko kontzientzia hartzeko xedearekin.

Gaur egun, eta egia bada ere zenbait gauza aldatu egin 
direla ausazko jokoekin lotuta, esate baterako, online jokoaren 
agerpena, arriskuzko herritarrei dagokienez ia gauza beraz hitz 
egiten da oraindik. 

Online jokoari dagokionez, jokoaren sarbideari so egiazko iraultza 
ekarri du. Dagoeneko ez da beharrezkoa jokoa eskaini eta saltzen 
duten establezimenduen irekiera-ordutegiak kontuan izatea. 
Aparatu teknologiko bat izatea, esate baterako, ordenagailu 
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bat, tablet bat edo gau eta egun gainean daramagun aparatu 
hori, hots, telefono mugikorra, nahikoa da edozein une, leku eta 
ordutan ausazko jokoekin eta apustuekin zerikusia duten orrialde 
ezberdinetan sartzeko. 

Arriskuzko herritarrei dagokienez, emakumeekin lehendik ere zaila 
zen lan egitea, izan ere, kaltetutako emakumea nekez urreratuko 
zen laguntza eskatzera. Eta urreratzen zirenean eta urreratzen 
direnean, beren egoera korapilatsuagoa, zailagoa eta emozionalki 
gogorragoa da. Eta ez dugu ahantzi behar gehienak bakarrik 
eta bakardadean urreratzen direla. ASAJER elkarteak kanpaina 
ezberdinak burutu ditu kolektibo horretan problematikarekiko 
sentsibilizazioari esker emakumeek ausazko jokoekiko problematika 
horren modu negatiboan bizi ez dezaten (gizarteak, oro har, adikzioa 
bizi eta pairatzen duten emakumeak negatiboki adierazten ditu 
oraindik) eta laguntza eskatzera joan daitezen. 

Adin txikiko pertsonak eta gazteak ikusmiran ipini dira ausazko 
jokoaren eta apustuen jardunari eta horiekin lotutako problematikari 
dagokionean. Populazio hori ez da jokatzen hasi merkatuetan 
apustuak agertzearekin batera. Elkartean dagoeneko artatu 
ditugu makina txanponjaleetan jokatzearen ondoriozko arazoak 
dituzten pertsona gazteak eta kasu gehienetan ausazko jokoetara 
adin txikiko izanda sartu dira. Elkartean horri buruz hitz egiten zen 
eta gaiaren inguruko informazio-kanpainak, pertsona helduei 
zuzendutako kanpainak, egin ziren, adin txikikoek ez jokatzera 
bideratutako kontzientziazioa egin nahirik, pertsona gazteei 
zuzendutako kanpainak egiteaz batera. Egia da kirol-apustuen 
kasuan, neska-mutil askok egiten duten kirolarekin duten “loturak”, 
eta kirol hori egin ez arren gustuko izatearen ondorioz, pertsona 
gazte asko apustuetan aritu dela eta baita adin txikiko pertsonak 
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ere. Horietako batzuek ausazko jokoaren aurrean kontrolatzeko 
arazo garrantzitsuak izaten ariko dira.

Agian horrenbeste kontuan izan ez den populazio bat buruko 
desgaitasuna duten pertsonena da, eta ausazko jokoekin eta 
apustuekin lotuta horien inguruan sor daitezkeen arazoak ere ez 
dira aintzatetsi. Eta gaia ez da hutsaldu behar. Patologia duala 
duen pertsona bat urreratzen denean, esate baterako, eskizofrenia 
duena eta ausazko jokoarekin arazoak dituena, pertsona horrek 
kontrola galtzearen erruz sufritu egiten duela ikus daiteke, eta 
ondoeza emozionala sortzen dela harengan, pairatzen duen buru-
nahasmenduari dagokionez lagungarri ez dena. ASAJER elkarteak 
Desgaitasunaren eta ausazko jokoekiko Adikzioaren inguruko 
material espezifiko bat eratu du, eta arlo honetan lagungarri izan 
daitekeela usten dugu.

Ausazko jokoaren edo apustuen ondoriozko arazo batek 
kaltetutako pertsonen familiak bere tokia dute ale honetan, jokalari 
patologikoaren laguntzaile diren pertsonak, zer gertatzen ari den 
ulertzen saiatzen direnak, beren senidea kontrolik gabe jokatzen 
ari dela jakiten dutenean izutu egiten direnak. Eta kaltetutako 
pertsonaren osabidean laguntzeko beharrezkoa indarra eskuratzen 
dutenak, izan ere, bide hori haiek ere urratu behar dute beren 
zailtasun berezkoekin.

Aurrekoa ikusirik, inork ez du ukatuko ezinbestekoa dela informazioari, 
sentsibilizazioari eta prebentzioari dagokion guztian. Eta hor ASAJER 
bertan dago. Berez, Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako 
Elkartea kanpaina berri bat ipini du abian, “Sarean jokatzen 
dugunean… guztia azkarragoa da” lelopean. Kanpaina horren 
bidez, herritarrak ausazko jokoa eta sarea batzeak dakarren 
arriskuaren inguruan sentsibilizatu nahi dira. 

Presentación
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Buletin honetan Kanpaina eta haren helburu eta edukiak 
aurkeztuko ditugu. Ausazko jokoekiko adikzioa, presentziazko jokotik 
online jokorako jauzia eta arrisku-taldetzat hartzen diren populazio-
multzoak, besteak beste, emakumeak eta nerabe zein gazteak, 
izango ditugu mintzagai. 

Halaber, ausazko jokoei eta apustuei dagokienez agian 
oharkabean pasa den beste populazio-multzo bati buruzko edukia 
emango dugu, hots, buru-nahasmendua izateaz gain adikzioren 
bat, ausazko jokoekikoa kasu, duten pertsonei buruzkoa. 

Kaltetutako pertsonen familiaz hitz egingo dugu, “kaltetutako 
familiaz”. Beti kontuan izango dira kaltetutako pertsonak osatzeko 
prozesuan betetzen duten zereginagatik.

Eta, azkenik, ausazko jokoekin eta apustuekin eta horiekin lotutako 
problematikarekin zerikusia duten eduki ezberdinen eta baliabide 
jakin batzuen inguruko gomendioak emango ditugu.

Elkarteak bere 25. urteurrena ospatu zuenean, laguntza bila 
urreratzen diren pertsona guztien alde lanean eta laguntasunean 
jarraituko duela planteatu zuen. Gaur gaineratuko nuke lanean 
jarraituko dugula, orain arte egin dugun moduan, ausazko jokoei 
eta apustuei buruzko informazioan, herritarrak gai horri nahiz haren 
inguruan egon daitezkeen gaiei buruz sentsibilizatu nahirik, finean, 
GURE LANAK AURRERA JARRAITZEN DUELA ulertuta.

Aurkezpena
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Ausazko jokoak (kartak, makina txanponjaleak, bingoak, 
loteriak, kinielak, apustuak, etab.) jarduera jakin batzuk dira, non 
haietan aritzen diren pertsona gehienek haiekiko joera egoki eta 
arduratsua izaten duten. 

Zenbait kasutan, jokatzeko modu hori, beste inguruabar batzuk 
tarteko, “aldatuz” joan daiteke, kontrola galtzen hasiz, muga 
jakin batzuk ezin errespetatuz, eta arazoak izanez (pertsonalak, 
ekonomikoak). Eta sarritan gertatzen denaren inguruko egiazko 
kontzientziari izan gabe. “Nik kontrolatu egiten dut”, “Ez zait 
beti gertatzen”, “Une bakar bat baino ez da izan”, “Ez da 
horrenbesterako”.

Bide berri bat has daiteke, non ausazko jokoak pertsona baten 
bizimoduan bere lekua hartzen duen (eta ez soilik jokoari 
eskainitako denbora, baizik eta ausazko jokoarekin lotutako 
“gauzak begiratzen” has daiteke) eta ekonomiak (irabazten dena, 
galtzen dena, eskatzen dena, itzuli behar dena, hartzen dena, 
familiak ez dakiena) toki garrantzitsua hartuko duen pertsona 
jokalariaren pentsamenduan. 

Eta bide horrek jarraitzen badu, honakoa aurki dezakegu:

1. Jokoarekiko gehiegizko kezka.  

2. Gero eta diru gehiagoz jokatzeko premia, nahi den kitzi-
     kadura lortzeko.  

3. Portaera edo arrangura hori kontrolatu edo geldiaraztean 
etengabe porrot egitea helburu hori bilatzen denean.  

4. Jokoa murrizten edo geldiarazten saiatzean egonezin edo 
suminkortasuna.  

Ausazko jokoak eta 
horiekin lotutako problematika

1. Artikulua
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5. Jokoa egoera emozional negatiboetatik ihes egiteko 
erabiltzea.

6. Jarduera hori mantentzea galdutako dirua berreskuratu 
nahirik.  

7. Ingurune hurbileneko pertsonekin sistematikoki gezurretan 
aritzea jokoaren portaera eta hartatik eratorritako arazoak 
ezkutatzeko.  

8. Portaera horren ondorioz pertsonen arteko harremanak 
arriskatu edo galtzea. 

9. Gainerakoek egoera etsigarrietatik irteteko baliabide eko-
nomikoak emango dizkietelako konfiantza izatea.

Eta hauek dira Jokoaren Nahasmendu izenekoaren (DSM-5) 
diagnosi-irizpideak

Ausazko jokoekiko adikzioaz hitz egitea ez da soilik diruaz, jokoaz 
edo momentuez hitz egitea. PERTSONEZ HITZ EGITEA DA, beren 
portaeraren ondorioak pairatu eta sufritzen dituzten pertsonak, 
beste pertsona batzuen portaeraren ondorioak pairatu eta sufritzen 
dituzten pertsonak. 

Ausazko jokoak eta 
horiekin lotutako problematika

1. Artikulua
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Ausazko jokoen historia nabarmentzat har ditzakegun momentuz 
beteta dago: debekutik tolerantzia eta onarpenera, joko sozialetatik 
(kartak esate baterako) bakarkako jokoetara (bingoa, kasinoko 
jokoak, makina txanponjaleak, etab.), “joko pribatu” izenekoaren 
iritsiera (bingoak, kasinoak, etab,), apustuen merkatuaren iritsiera, 
jokorako sarbidera, jokoaren “sozializazioa” edozein pertsonak, eta 
gehiegizko kopururik gabe, joka dezan ahalbidetuz. Ezin dugu alde 
batera utzi izaera publikoko jokoek adibidez, Estatuko Loteriak eta 
beste joko batzuek, ONCE erakundeak bultzatzen dituenak kasu, 
izan duten eta izaten jarraitzen duten hazkundea, hazkunde hori 
publikora eskainitako joko kopuruaren igoera ulertuta.

Baina agian une nabarmenetako bat eta jokoaren munduan, 
herritarrei jokoa eskaintzeko moduan, bertarako sarbidean iraultza 
eragin duena, “online jokoaren agerpena” izan da, edozein 
lekutan praktika daitekeen jokoarena, edozein ordutan, bitarteko 
telematikoak erabiliz, esate baterako, ordenagailu bat, telefono 
mugikor bat edota tablet bat. Ez dago inora joan beharrik, ez 
dago begiratu beharrik jokatu edo jokoa erosteko aukera ematen 
duen establezimendua ixten duten ala ez. Online bidezko ausazko 
jokoak aukera ematen dio edozein pertsonari bertan aritzeko nahi 
duen unean. Edozein ausazko jokotan joka daiteke online: Poker 
partida bat, loteriako dezimoak erosi, primitiva, euromillón,… 
Onceko hazkatzekoetan ere aritu daiteke. Bingoan joka daiteke, 
makina txanponjaleetan, apustuak egin daitezke,… 

Ezinbestekoa da herritarren artean jokoan aritzeko bitarteko 
telematikoen erabilerari buruzko arriskuen inguruan gogoeta 
eginaraztea, batez ere, jokatzerako orduan dagoen 
berehalakotasunaren eta edozein toki eta unetan egiteko 

Ausazko jokoak: 
presentziazko jokotik online jokora 

2. Artikulua
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aukeraren ondorioz. Horren inguruko kontzientzia hartu behar 
dute eta ausazko jokoen eta apustuen aurrean izan behar den 
erantzukizuna landu behar da.

ONLINE JOKOA: erakargarriagoa edota adikzio gehiago 
sortzen duena

• Irisgarritasuna: egunean 24 orduz, urteko 365 egunetan. 

• Anonimatua.

• Jokoa gertuko ingurune batean garatzen da. Arriskuaren 
pertzepzioa murriztu egiten da. 

• Jokoaren bidez arazo eta kezketatik ihes egiteko aukera 
areagotu egiten da. 

• Ingurunetik deskonektatzea errazagoa da. 

• Pantaila baten aurrean bakarrik egotean errazagoa da 
erabiltzaileak komunikatiboagoak agertzea emozionalki. 

• Apustuaren eta emaitzaren arteko azkartasuna. 

• Elkarrekintza. Litekeena da jokatzen duen pertsona ikusle 
hutsa ez izatea.

• Simulazioa. Online jokoetako orrialde gehienek eskaintzen 
dituzten “demoak”, non apustuak ez diren egiazko 
diruarekin egiten.

Ausazko Jokoak: 
presentziazko jokotik online jokora

2. Artikulua
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Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkartera (ASAJER) 
bertaratzen den emakumea eragindako gizonezko baten ama, 
adiskidea, emaztea, laguna, neskalaguna edota arreba izaten 
da hein handiagoan. Kasu gehienetan haren osatze-prozesuan 
parte hartuko du, bidelagun izango du zailtasunez beteriko bidean. 
Arazoa duena “laguntzen” duen pertsona dela pentsatuko du 
eta jokalaria dela jokatzeari utzi eta jokorik gabe mantentzeko 
eginahala handia egin behar duena, aldaketak egin behar 
dituena. Baina une jakin batean bera ere “neurri batean kaltetua” 
izan daitekeela jabetuko da, eta horri begiratu egin behar diola 
eta garrantzia eman behar diola. Bere sentimenduak, emozioak, 
zalantzak eta beldurrak landu beharko ditu. Bere bidea urratzen 
saiatuko da horrenbesteko kaltea eragin dion portaera baten 
ondorioetatik osatzeko.

Ausazko jokoekin arazoak dituen emakumea, egunero jokatu eta 
galtzen duelarik sufritzen ari dena, makina, kartoi eta, zergatik ez, 
mugikorraren edota ordenagailuaren aurrean orduak ematen 
ez dituenean, jokoan, lana ahantziz eta familia alde batera utziz, 
eguna biribila ez dela iruditzen zaiona; bada emakume hori 
gutxiago bertaratzen da Elkartera. 

Eragindako emakumearen batez besteko adina handiagoa da 
gizonarena baino. Beranduago bertaratzen da laguntza eske, 
baina egia esatera, gehienetan, emakumea berezko ekimenez 
bertaratzen da. Eta orduan bakarrik eta bakardadean bertaratzen 
da, ezkutuan duen problematika bati aurre eginez, arazoa ikusgai 
ipintzen denean gainerako pertsonek modu negatiboan begiratzea 
gertatzen delarik. Arazoak dituen emakume jokalari baten estimua 
oso baxua da. Fisikoki ere gainbehera handiagoa da eta ez da 

Emakumea eta ausazko jokoak

3. Artikulua
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arraroa min fisiko ezberdinak izatea. Emakume horietako askoren 
historian, genero indarkeria aurki dezakegu. 

Emakumeak jokoa arazo ezber-
dinetatik ihes egiteko erabili 
ohi du, Honakoa esaten zigun 
emakume batek: “Bingoa irla 
bat da, nire irla, bertan gertatzen 
denarekin ahaztu egiten naiz 
eta lasai nago”. Esaldi horri ez 
zaio ezer asko gaineratu behar 
eta, ikus daitekeenez, hitz urri 
horiek aski dira haien historia 
guztia jasotzeko.

Horregatik guztiagatik, oso 
garrantzitsua eta ezinbestekoa 
izango da, emakumeekin 
beren arazoaren alderdi emozional hori lantzea, beren estima 
berreskuratzen laguntzea.

Halaber, derrigorrezkoa izango da oro har herritarrak sentsibilizatzeko 
lanketarekin jarraitzea. Oso garrantzitsua kolektibo horrekin lotutako 
problematika ezagutu eta uler dezatela, aurrez epairik eman gabe, 
inor adierazi gabe. 

Emakumea eta ausazko jokoak

3. Artikulua
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Nerabezaroa oso garai garrantzitsua da pertsona baten 
garapenean, aldaketa fisiko eta emozionalak ematen baitira. 
Jakin-mina garai horretako ezaugarri da, eta baita arriskuak 
hartzeko, norberaren burua deman jartzeko, mundua ezagutzeko 
edota esperientzia berriak bizitzeko premia ere… Beren parekideak 
pertsona garrantzitsu bilakatzen dira, bereziki sentiberak dira 
taldeko presioaren aurrean. Esperimentatzeko grinak hainbat 
portaera hartzera bultzatzen ditu, esate baterako, jokora (ausazko 
jokoa eta apustuak), eta baita beren parekide direnen taldekideak 
haietan aritzeak ere.

Ausazko jokoetan jokatzea debekatuta dago adin txikiko 
pertsonentzat. Haatik, ESTUDES inkestaren arabera (2018/2019), 14-
18 urte bitarteko ikasleen % 25,5ak dirua erabiliz jokatu du noizbait. 
2018an, % 7,4ak online eran nahiz presentziazko moduan jokatu du 
diruarekin azken urtean zehar, gehienak mutilak. Online jokatzen 
hasteko adina 14,7 urtekoa da eta presentziazko jokoan hastekoa 
14,6 urtekoa.

Aurrez adierazi dugunak asko pentsarazi beharko gintuzke. Ausazko 
jokoekin arazoak izaten dituzten pertsona askok jokoarekiko 
harremana adin txikiko direnean hasten dute. Eta hori ez da kontu 
berria. Kirola eta ausazko jokoa uztartzen direnean jokoan aritzeko 
portaerari ez zaio horrenbesteko garrantzirik ematen. 

Ausazko jokoa erakusten denean arrakastari, irabaziei, milioidun 
izateko ilusioari, amets liluragarriak lortzeko aukerari (bidaiak, 
etxeak, autoak, luxuak, etab.) edo ezagun izateari begiratzen dion 
irudia berresten da.  Galerak ez dira aipatzen.

Pertsona gazteak multzo ahula dira ausazko jokoekiko adikzioaren 
garapenari dagokionez. Gaur egungo kezketako bat gazteen 

Nerabeak, gazteak eta 
ausazko jokoak

4. Artikulua



16

aisialdian jokoa eta apustuak normalizatu egiten direla da, eta 
baita horietara erraz irits daitekeela ere.

Jokabide arriskutsuak dituzten gazteengan, ausazko jokoei 
dagokienez, hainbat ezaugarri ikusten dira, esate baterako, 
asperdurarako tolerantzia baxua, etsipenarekiko tolerantzia 
baxua, bulkadarako joera handia, motibaziorik eza nabaria, zor 
garrantzitsuak, etab.

Aurrez aipatutako oro kontuan izanik, oso garrantzitsua izango da 
pertsona gazteek jokoaren portaera bulkadatsu eta konpultsibo 
batek izan ditzakeen ondorioen gainean gogoeta egin dezatela, 
gal dezaketen hartan gehiago pentsa dezaten eta ez horrenbeste 
“irabaz dezaketen” hartan, mezu hori ilusiozkoa izaten baita, eta 
errealitatetik urrun dagoena.

Nerabeak, gazteak eta 
ausazko jokoak

4. Artikulua
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Buru-nahasmendua duten pertsonak 
eta ausazko jokoak

5. Artikulua

Badira jokoaren aurrean kontrolik gabe egoteagatik orientazioa 
eta laguntza eske bertaratzen diren zenbait pertsona, gainera buru-
nahasmendua ere badutenak. Bi arazoak kontuan izaten baditugu, 
Patologia Dual izendatzen denaren aurrean egongo ginateke.

Patologia Dualaren kontzeptuak aldi berean buruko nahasmendu 
bat eta adikzio bat egoteari egiten dio erreferentzia.

Buruko nahasmendu bat duten pertsonen kasuan, badira jokora 
eta arazoaren garapenera hurbilaraztea eragin diezaieketen 
ezaugarri multzo bat. Honatx ezaugarri horietako zenbait:

• Dirua erabiltzeko zailtasunak.

• Bakardadea.

• Asperdura.

• Giza harremanetarako zailtasunak.

• Denbora librea jarduera ezberdin eta erakargarriekin 
betetzeko zailtasunak.

• Aztura ez osasuntsuak (telebista gehiegi ikustea, mugikorra 
gehiegi erabiltzea… zenbait errutina, esate baterako, 
taberna, kafetegi edota joko-aretoetara bakarka sartzea).

• Ohiko portaerak bere kasa kontrolatzeko zailtasunak 
(kontsumoak, jokoak, erosketak, janaria, etab.).

• Emozioak adierazi eta erregulatzeko zailtasunak.

Eskizofreniaren moduko nahasmendu bat eta ausazko jokoekiko 
adikzioa duten pertsonekin topatzen garenean ikus dezakegunez, 
jokoaren nahasmendua kronikoagoa da, uzteko joera handiagoa 
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da eta eteteak ere ugariagoak dira. Jokoarekiko adikzioaren 
tratamenduan buru-nahasmenduak ere bere eragina izan dezake, 
jokoarekiko patologiazko jokabidea areagotuz (utzi eta berriro 
hastea maizago eta modu iraunkorragoan gertatzea, portaerak 
larritasun handiagoa iza-
teko arriskua...).

Sufrimendu emozionala 
adierazgarriagoa da 
eta, horren ondorioz, 
jokatzera jo dezakete 
sufrimendu hori arintzeko. 

Aurrekoa kontuan izanik, 
garrantzitsua izango da 
joko patologikoaren por-
taera identifikatu eta 
diagnosi on bat egitea lanketa egin ahal izateko. Kontuan izan 
behar da buruko nahasmendu baten eta jokoarekiko adikzio baten 
kasuan ez direla bi nahasmendu batzen, baizik eta ezinbestekoa da 
eragindako pertsona eta haren inguruneak bi patologien inguruan 
kontzientzia izatea.

. 

Buru-nahasmendua duten pertsonak
eta ausazko jokoak

5. Artikulua
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Ez da erraza ausazko jokoak kontrolatzeko arazoak dituen pertsona bat 
hautematea. Kontrolaren galera, gehienetan, ez da kanpotik ikusten eta 
beste adikzio batzuetan bezalaxe, ukapena ohiko alderdi bat da.

Ausazko jokoekin arazoak dituzten pertsonak ez dira motibatuta egoten 
orientazioa eta laguntza bilatzeko eta, bilatzen dutenean familiak 
eragindako presioaren ondorioz izaten da, izan ere, “zerbait egitea” 
beharrezko egiten duten inguruabar zenbait ematen ari dira. Dena den, 
egia da zenbait pertsona jadanik beren burua kaltetzen eta inguruneko 
pertsonak kaltetzen ezin dutela jarraitu uste dutelako bertaratzen direla.

Familian halako nahasmendua topatzen duten senideek egin behar 
duten gauzetako bat beren egoera emozionala konpontzen saiatzea da, 
adikzio baten aurrean daudela ulertzen saiatuz, errudun ez sentitzea eta 
egoeraren gaineko kontrola galtzea gerta daitekeela onartzea.

Errealitateari aurre egitea, hots, familian ausazko jokoekin kontrola galtzen 
duen pertsona bat egotearen errealitate horri aurre egitea, ez da erraza 
izaten, eta kontrolik eza horri arazo ekonomikoak gaineratzen bazaizkio, 
egoera are konplexuagoa izaten da. Familiak baliabideak bilatzeko bide 
bati ekin diezaioke, lagungarri izan daitekeen orientazio motaren bat 
eskuratzeko xedez. Eragindako pertsonak kanpoko laguntza onartzen 
baldin badu, egoeraren korapiloa askatu egiten da apur bat, izan ere, 
familiarekin batera laguntza eta orientazioa bilatzera bertaratzeko prest 
izango dela ulertzen da. Milaka duda, zalantza, sortuko dira. Oso zaila izan 
daitekeen egoera ekonomikoari aurre egiteko modua bilatuko dute, hori 
baita, beren ustez, zuzendu behar duten lehen kontuetako bat. 

Pertsona jokalariak bere egoera onartzen ez duenean edo inora jo nahi 
ez duenean “nire kabuz utzi dezaket” esanez, familiak orientazioa bilatu 
behar du. Une horretan sortzen den ondoeza handia da eta familiak 
sentitzen du eragindako pertsonak ez badu ezer egiten, ezin dela ezer 
egin. Baina ez da hala, edo ez guztiz bederen. Familiak kolpe handia jaso 
du, emozionalki batez ere. Zalantzak, beldurrak, kezkak, segurtasunik ezak 
sortzen dira. Garrantzitsua da informazioa izatea, laguntza izatea eta, 
batez ere, sarritan, barrua arintzen dute nolabait, haiengan sortzen ari den 
ondoeza botaz.

Familia eta joko patologikoa

6. Artikulua



Jokuz kanpo 
Aldizkaria 

Interesatzen
zaizu...

Jokuz kanpo 
Aldizkaria ?



21

“Sarean jokatzen dugunean…. 
guztia azkarragoa da”

Proiektu hau herritarrak ausazko jokoen eta horietatik eratorritako 
arriskuen, jokoaren ezaugarrien eta zaurgarriagoak diren taldeetan 
(adin txikikoak, gazteak, preso daudenak, etab.) joko patologikoa 
prebenitzeko jarduerak abian hartzearen inguruko informazioa 
emateko premiaren ondorioz sortu zen.

Kanpaina
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Funtsezko helburua ausazko jokoekin eta teknologiekin lotuta 
aztura osasuntsuak bultzatzearekin zerikusia duen osasun sustapena 
egitea da.

Honatx helburu espezifikoak:

Herritarrei ausazko jokoekin lotutako adikziozko portaera 
batek dituen arriskuen inguruko informazioa ematea.

Herritarrek online jokoak dituen ezaugarriei buruzko 
ezagutza argi eta objektiboak izatea.

Ausazko jokoekin adikziozko nahasmendu bat garatzea 
ahalbidetzen duten sareko faktoreak ezagutaraztea.

Zaurgarriagoak diren herritar sektoreetan (nerabeak eta 
gazteak kasu) nahiz haien prestakuntzan funtsezkoak 
diren esparruetan (familia eta hezkuntza komunitatea) 
orientazioa ematea.

Elkartearen baliabidea joko patologikoa duten presoei 
urreratzea.

Kanpainarako eratutako edukien artean kartel bat, kanpainaren 
irudia eta diptiko bat daude, ausazko jokoekin, egungo 
inguruabarrekin eta horrekin lotutako problematikarekin zerikusia 
duen informazioarekin. 

“Sarean jokatzen dugunean…. 
guztia azkarragoa da”

Kanpaina
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Halaber, nerabeei eta ausazko 
joko zein apustuei buruzko 
triptiko bat eratu da. Asmoa 
gai horri buruzko informazioa 
eman eta gurasoei zuzendutako 
esku hartzeko zenbait jarraibide 
aurkeztea da, ausazko jokoen 
balizko erabilerarekin edo, are, 
dagoeneko arazoak ematen 
dituen erabilera batekin, lotuta 
egon daitezkeen portaerak 
hautemateko garaian lagungarri 
izan dadin gurasoontzat.

Informazioko jardueren helburua 
joko patologikoari, online jokoaren 
ezaugarriei, zaurgarritasunaren 
faktoreei eta arrisku-faktoreei 
buruzko informazioa ematea 
da, Elkartearen baliabidearen 
gaineko informazioa emateaz 
batera, Horiek dira presoekin 
egin direnak, Gizarte Laneko 
Eskolako ikasleei zuzendua 

eta kale heziketan parte hartzen duten neska-mutil talde batekin 
egindako tailer bat.

“Sarean jokatzen dugunean…. 
guztia azkarragoa da”

Kanpaina
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Gomendatutako materiala

Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkarteak (ASAJER) 
hainbat helburu ditu. Horien artean ausazko jokoekin arazoaren bat 
duten pertsonei, jokalariari nahiz bere inguruneari, laguntzearena. 
Urte asko daramatzagu lanean, eta jokoaren arazoa bertaratzen 
diren pertsona guztiek partekatzen duten arazoa bada ere, bakoitzak 
baditu bere bizipenak, arazoari aurre egiteko bere modua.

Bide honetan jokoarekiko kontrolarekin lotutako arazoarekin batera beste 
zailtasun batzuk zituzten pertsonekin batera lan egin ahal izan dugu. 

“Desgaitasuna eta ausazko jokoekiko 
adikzioa. Estigma bikoitza”

Oraingo honetan bi eduki gomendatuko ditugu. 

Lehendabizikoa Desgaitasunarekin eta Ausazko jokoekiko 
adikzioarekin lotutako materiala da. Bigarrena bideo bat da. 
Bertan pertsona gazte batek ausazko jokoarekin izan duen 
bizipena erakutsi nahi izan da eta haren esperientzia beste 
pertsona batzuentzat lagungarri izan daitekeela aditzera ematea.
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Desgaitasunen batekin bertaratzen ziren eta, diren, pertsonez ari gara. 
Ohikoena buruko gaixotasunaren diagnosia duten pertsonak izan arren 
(eskizofrenia, nahasmendu bipolarra, nortasun-nahasmendua, etab.), 
desgaitasun fisiko, zentzumeneko eta intelektuala duten pertsonengan 
ere jokoaren arazoa hauteman da.

Kasu horietako batzuetan, ausazko jokoa kontrolatzea zailagoa da 
eta sufrimendu nabaria suposatzen du bizitzen ari den pertsonarentzat 
nahiz haren ingurukoentzat.

Aurreko guztia kontuan izanik, ASAJER elkarteak material hau 
aurkezten du, desgaitasuna eta adikziozko nahasmendu bat, esate 
baterako, ausazko jokoekiko adikzioa, duten pertsonen errealitatea 
hurbilarazteko. Halaber, zenbait gomendio eta baliabide azalduko 
dira, hala eragindako pertsonentzat nola familiarentzat eta egoera 
hori bizitzen ari diren pertsonekin harremanetan egon daitezkeen 
profesional ezberdinentzat.

Material hori eskura dezakezu hemen:

euskeraz:

www.onlinezurekin.net/archivos/materiales/folleto_discapac_
adiccion_juego_web_eu.pdf

gaztelaniaz:

http://www.onlinezurekin.net/archivos/materiales/folleto_
discapac_adiccion_juego_web_es.pdf

Gomendatutako materiala



2727

Gomendatutako bideoa

Eta horixe da pertsona gazte batzuen bizitzan gertatzen ari dena. Ausazko 
jokoak, apustuak, beren bizitzetan sartu dira eta… “Ongi sentitzen nintzen. 
Nire koadrilak baino hobeto kontrolatzen nuen. Dirua lortzen nuen. Hain 
erraza zen!”. Hori da bideo honetako protagonista den pertsonak kontatzen 
diguna. Apustu-jokoetan “noraezean” nola ibil izen kontatu digu eta nola 
une jakin batean… “Nire bizitza garrantzitsua ez izaten hasi zen”.

Berezko esperientziatik, “Zergatik kontatzen dizuedan hau guztiau?”, 
errealitate hau ezagutzearen garrantzia planteatzen du eta JAKITEAK 
bizitza bat aldatzen lagun dezakeela balioesten du”.

“Apustu bat, bizitza bat. Apustuek… zure bizitza alda dezaketenean” 
bideoak pertsona gazte baten bizipena ematen du. Hark, apustu-jokoekin 
izan duen harremanaren ibilbideari eta horrek bere bizitzan nola eragiten 
duen ikusiz, pertsona gazteei jokoaren portaeratik eratorritako balizko 
ondorioen inguruan gogoeta eginarazi nahi die eta lagundu ahal izateko 
ezagutzearen premia azpimarratzen duen mezua igortzen du.

Bideoa hemen ikus dezakezu:
euskeraz
http://www.asajer.org/itemweb 
php?Idsec=20&Idcat=23&Idit=160&idioma=eu

gaztelaniaz
http://www.asajer.org/itemweb.php?Idsec=20&Idcat=23&Idit=160

“Apustu bat, bizitza bat. Apustuek... zure bizitza 
alda dezaketenean”



Baliabideak
Gasteizen

Jokuz kanpo 
Aldizkaria
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ERREHABILITATZEN ARI DIREN JOKALARIEN ARABAKO ELKARTEA 
(ASAJER) 

Alaba Jenerala, 25-1, eskuina. 01005 Vitoria-Gasteiz.

Telefonoa: 945 140 468

Helbide elektronikoa: asajer@telefonica.net

www.asajer.org

MOTZ (MENDEKOTASUNEN ORIENTAZIO ETA TRATAMENDU ZENTROA)

Julian Arrese kalea 5, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Telefonoa: 945 294 040

Helbide elektronikoa: cota.rsma@osakidetza.eus

SEGURTASUN SAILA. JOKO ETA IKUSKIZUN ZUZENDARITZA. 

EUSKO JAURLARITZA

Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Telefonoa: 945 018 879

Helbide elektronikoa: juegoyespectaculos@euskadi.eus

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/juego-espectaculos

Baliabideak Gasteizen


