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ASAJER elkarteak gazteen sektorea kalteberatzat hartu izan du
hastapenetik, jokoarekin lotutako aztura ez osasuntsuei dagokienez.
Bere ibilbidearen hastapenean, era berean, adinez txikikoek jokora
iristeko zuten erraztasunari buruzko kezka azaldu zuen.

Urte hauetan zehar ikusi ahal izan denez, gero eta gazteagoak
dira elkartera jotzen duten pertsonak, jokoarekin lotutako arazo
baten irtenbidea aurkitzeko esperoan. Ludopatiaren inguruko beste
baliabide batzuetan gauza bera hautematen dute, ez soilik gure
erk idegoan,  bai ta beste erk idego batzuetan ere.

Azken urteetan bi egoera berri sortu dira. Horietako batek 2008an
ireki zen Apustu Etxera garamatza eta ostalaritza-lokaletan apustuak
egiteko makinen instalaziora. Horrek jokoaren araudi berri bat ekarri
zuen Euskal Autonomia Erkidegoan.

Interneten agerpena eta gure egunerokotasunean izan duen
finkatze erraza izan da beste berrikuntza bat. Internet bidez online
bidezko jokoaren ateak zabalik daude. Bitarteko hori pertsona
askok baliatu dute, batez ere beren anonimotasuna babesturik
dagoela sentitzen dutelako. Kontuan izan behar da gizartean
jokalaria ez dagoela oso ongi ikusita. Sarean jokatzeak etxetik
jokatzeko aukera ematen du, bakarrik, inoren begiradapean egon
gabe. Bestalde, Interneten mugarik ez dagoenez, zailtasunak
agerikoak dira halako jokoak arautzerakoan. Horren eraginez,
adinez txikikoak ere apustuen munduan barneratu dira.

Gaur egun ludopatiaren prebentzioaz hitz egiten denean, Gazteez
eta joko arduratsuaz hitz egin behar da. Bi zutabe horiek ardatz
hartuta, ASAJER elkarteak Ausazko jokoen eta apustuen inguruko
sentsibilizazio-kanpaina bat abiarazi du, “Erabaki zure apustua”
lelopean.

Kanpaina horren bidez helburu hauek erdietsi nahi dira:

- Alde batetik, adinez txikikoengan (nerabeengan) esku hartu
ahal izatea. Horretarako, informazioa eta prebentzioa oinarri
duten zenbait jarduera eginez, hala gurasoei zuzenduak, nola
enpresa-mundura bideratuak.

- Beste alde batetik, adinez nagusikoak diren gazteengan esku-
hartzea. Horretarako, haiei zuzendutako informazio eta
prebentziozko jarduerak eginez, unibertsitatearen eta enpresen
esparruan nahiz ostalaritzako lokaletan.

ASAJER elkarteak Apustuen eta Gazteen inguruko aldizkari berezi
bat kaleratu nahi izan du, iritzi publikoari osasun-, hezkuntza- eta
gizarte-eremuetan gero eta ardura gehiago eragiten duen
errealitate horri buruzko informazioa emateko xedez. Gai horren
inguruan garatzen diren ekintza eta jarduerak partekatu nahi izan
ditugu. Gure gazteengan gero eta maizago gertatzen den arazo
bati buruzko prebentziorako baliagarri izatea espero dugu.

ASAJERHiruhilabetekaria
ERREABILITAZIOAN DIREN ARABAKO
J O K A L A R I E N  E L K A R T E A
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 Gazteak     eta     Jokoa



Apustua: aurrez zehaztuta dagoen, amaiera ezjakina duen eta
apustuetan parte hartzen duten pertsonen eskuetan ez dagoen
ekitaldi baten emaitza jakin baten alde, diru-kopuru bat arriskatzea
eragiten duen joko-jarduera.

Apustu arduratsuarekin lotutako arauak

1. Jokatzeko erabakia hartzen baduzu, entretenimenduzko
helburu bakarrarekin egin, eta ahal dela lagunen batekin.

2. Denbora-muga bat ezarri eta errespetatu.

3. Erabaki zenbat gastatu nahi duzun, galdu zein irabazi. Ez
iritzirik aldatu.

4. Onartu galera jokoaren parte gisa.

5. Ez eskatu dirua apusturako.

6. Ez saiatu galerak jokoaren bidez orekatzen.

7. Ez erabili jokoa aberasteko.

8. Ez jokatu arazoak, kezkak edo atsekabeak alde batera
uzteko.

9. Ez jokatu beste mendekotasun batetik sendatzen ari bazara.

10. Ez utzi 18 urtez azpiko pertsonek Ausazko jokoetan joka
dezaten.

11. Kontrolatu adinez txikikoek gailu teknologikoak erabiliz egiten
diren bakarkako jokoetan aritzeko duten joera, izan ere,
etorkizunera begira mendekotasunarekin lotutako jarrera sor
dezakete.

Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Araudia onartzeko
apirilaren 19ko 95/2005 Dekretua betez, ezingo dute apustua
egin ez adinez txikikoek, ez legez ezindutakoek, ez jokoaren
ordena, lasaitasuna eta garapena oztopatzen dutenek, ezta
Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 23.1.
artikuluan aipatzen diren gainontzeko pertsonek ere.

Hiruhilabetekaria
ERREABILITAZIOAN DIREN ARABAKO
J O K A L A R I E N  E L K A R T E A

 Apustuak,   Gazteak
eta       adinez      txikikoak   
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Gero eta gehiago dira jokoaren limurkeriak liluratu eta ludopatiaren
sareetan erortzen diren gasteiztar gazteak. Horrenbestez,
udalerriaren barnean arazo egiazkoa da, Gazteen II. Udal Planak
erakusten duen moduan. Uztailean Gazteen Errealitateari buruzko
Behategiaren txostena kaleratu zen. Bertan, dagoeneko onartuta
dauden mendekotasunez gain (alkohola eta droga kasu) jokoarekin
lotutako gazteen mendekotasunak barneratzen dira. Gainera,
txostenean berresten denez, mendekotasun horrek Araban duen
eragin patologikoari buruzko datu eguneraturik ez badago ere,
jokoarekin lotutako arazoak dituzten pertsonen %40 18-30 bitartekoak
direla uste da.

Udal dokumentuan aipatzen diren adituen arabera, nerabezaroan
izan ohi da jokoarekin lehenengo harremana. Eskuarki, batez beste
bost urte igarotzen dira lehenengo apustuak egiten direnetik
kontrola erabat galdu arte.

Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkarteak (Asajer)
iazko urteari buruz emandako datuetan ikus daitekeenez, soilik
arabarren %1,7ak (4.564 pertsonak) ditu Ausazko jokoak eta
apustuak kontrolatzeko arazo larriak. Dena den, lurraldeko
biztanleen %80 nahikoa maiztasunez aritzen da ausazko jokoren
batean.

Behategiak aipatzen dituen ikerketen arabera, jokalari patologikoak
gehienetan gizonezkoak izaten dira, izan ere, batez bestekoa 2
gizonezkoa da emakume bakoitzeko. Nerabeen artean proportzio
hori areagotu egiten da, hots, lau gizonezko agertzen dira emakume
bakoitzeko. Laguntza eskatzen dutenen adina 30-50 bitartekoa
izaten da. Hala ere, terapiara bertaratzen diren pertsonak gero
eta gazteagoak dira, agian egun arazoaren tamainari buruzko
gizarte-kontzientzia handiagoa delako.

Haurtzaroan eta nerabezaroan joko patologikoekin lotuta ematen
den prebalentzia handiagoa da, adin nagusian ematen dena
baino. Gainera, azkenaldian hauteman ahal izan denez, gero eta
gehiago dira arazoak dituztela onartzen dituzten 18 urtez gorakoak.
Ikerketak dioenez: “Nerabezaroa garai kritikoa da etorkizunari so,
izan ere, jokoarekin arazoak izaten dituzten pertsona gehienak 20
urteak bete aurretik hasten dira jokatzen”

Diario Noticias de álava (2011ko uztailak 24)
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Errehabilitatzen ari diren Arabako Jokalarien Elkarteak, Ausazko
Jokorik eta Apusturik gabeko eguna (urriak 29) aitzakiatzat hartuz,
ir itzi publikoari helarazi nahi dizkio ondoko gogoetok:

- EAEn hau da jokoaren eskaintza: 11.429 makina, 120 joko-
areto, 2 kasino eta 20 bingo.

- Euskaldunek 1.398,8 milioi euro xahutu dituzte 2009an Ausazko
jokoetan. Joko pribatuetan 806,7 milioi euro gastatu dira, horrela
banatuta: kasinoetan 71,5 milioi, bingoetan 116,7 milioi eta
makina txanponjaleetan 618,5 milioi. Kudeaketa publikoko
jokoetan 526,8 milioi eta Onceren zozketan 60,2 milioi. Euskal
Herrian 65,6 milioi euro eskuratu dira zerga gisa, joko pribatuaren
kontzeptuan.

- 1.400 izan dira EAEko bingo eta kasinoetan sarrera debekatzea
boluntarioki eskatu diten Euskal Herriko bizilagunak. Horietatik
315 pertsonek debekua Espainian kokatutako lokaletara hedatu
dute.

- Teknologia berrien eraginez biztanleriaren jokatzeko era
aldatzen ari da. 2009. urtean Espainian online bidezko apustuen
portzentajea %20 areagotu zen AEDAPI elkarteak (Interneteko
Apustuen Espainiako Elkartea) jakinarazitako datuen arabera.
Urte horretan 260 milioi euro eskuratu ziren. Gutxi gorabehera
280.000 espainiar dira sarean jokatzen dutenak, hots, %40
gehiago aurreko urtearekin alderatzen badugu. 2012 urtean
800 milioi eurora iristea aurreikusten da. Horrek epe oso laburren
aurreikusten den hazkuntza bortitza erakusten du.

- Espainiako lehen legezko Apustu Etxeak 2008an zabaldu ziren.
EAEn uda amaieran. Gaur egun, Euskadin 81 lokal eta ia 1000
terminal daude, Euskal Herriko geografian zehar sakabanatuta.

- Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaren eta harekin lotutako
patologia eta mendekotasun jokabideei buruzko azterketa
soziologikoaren arabera, arazoak izaten dituzten jokalarien
prebalentzia-tasa %2,5ekoa da.

AUSAZKO JOKORIK ETA
APUSTURIK GABEKO
EGUNAREN MANIFESTUA 2011



- Araban gutxi gorabehera 4.564 pertsonek dute
(biztanleria osoaren %1,7) ausazko joko eta apustuen
kontrola mantentzeko arazoa. Ludopatia pairatzen duten
jokalariekin batera haiekin bizi diren pertsonak zenbatzen
baditugu, arazoak dituzten herritarrak gutxi gorabehera
11.772 dira (herritarren %3,8).

- Elkartea beti arduratu izan da Adinez txikikoez eta
Ausazko jokoekin lotuta haiek azaltzen duten portaeraz.
Dena den, apustuak eta online jokatzeko era sortu diren
arte kezka hori ez da gizartera hedatu. Azkenaldian
guraso askotxo iritsi ohi dira beren seme-alabak (adinez
txikikoak) areto eta tabernetan apustuan aritzen direlako
kezkaturik, nahiz eta legez ezartzen den adinez txikikoak
babestearen garrantzia.

- 2011n zehar, ASAJER elkarteak ezinbestekotzat ikusi du
apustuekin eta gazteekin lotutako prebentziozko
ekintzaren bat egitea, izan ere, jokoarekin zerikusia duten
aztura ez osasuntsuekiko kaltebera direla uste da, eta
joko-mota ezberdinetarako sarbide erraza dute.

Hori dela eta, Sentsibilizazio-kanpaina bat abiarazi du,
lelo honekin: “ERABAKI ZURE APUSTUA” Helburu bikoitza
du kanpainak:

- Alde batetik, adinez txikikoengan (nerabeengan)
esku hartu ahal izatea. Horretarako, informazioa eta
prebentzioa oinarri duten zenbait jarduera eginez,
hala gurasoei zuzenduak, nola enpresa-mundura
bideratuak.

- Beste alde batetik, adinez nagusikoak diren
gazteengan esku-hartzea (18-30 urte bitartekoengan).
Horretarako, haiei zuzendutako informazio eta
prebentziozko jarduerak eginez, unibertsitatearen
eta enpresen esparruan nahiz ostalaritzako lokaletan.

- Gaur egun ludopatiaren prebentzioaz hitz egiten
denean, Gazteez eta joko arduratsuaz hitz egin behar
da. Zutabe horiek oinarritzat hartuta, ASAJER elkarteak
erabilera arduratsu baterako irizpideak helarazi nahi dizkie
iritzi publikoari, gazteei, gurasoei, enpresariei eta
administrazioari. Lantegi horretan guztiok hartu behar
dugu erantzukizuna.

HORI DELA ETA, GURE LANAK AURRERA DARRAI.
Hiruhilabetekaria
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Emakumea, 41 urte (Gasteiz):

1. Bai, batez ere teknologia berrietako jokoetan.

2. Interneteko jokoetan, makina txanponjaleetan, apustuetan…

3. Dirua erraz irabazteko jokatzen dute.

4. Baietz uste dut, baina ez dakit zein diren ondorioak.

Gizonezkoa, 44 urte (Gasteiz):

1. Bai, esate baterako, pokerstar delakoetan, hori atsegin baitute.

2. Pokerrera, indarra hartzen ari baita.

3. Arazoak eta kezkak alde batera uzteko.

4. Bai.

Gizonezkoa, 48 urte (Gasteiz):

1. Bai, Internet eta apustuetan aritzen direla uste dut.

2. Pokerrean eta kirol-apustuetan.

3. Zenbaitek proba egiteko eta beste batzuk gustuko dutelako,
azken horiek errepikatu egiten dute.

4. Bai, halako jokoek harrapatu egiten zaituztelako.

1    Zure ustez, Arabako gazteek jokatzen al
             dute ausazko jokoetan?

2     Zer-nolako jokoetan?

3     Zergatik jokatzen dute?

4     Zure ustez, kaltegarria izan al daiteke halako
              jokoetan aritzea?



!
Nire arazoa 17 urte nituenean hasi zen. Interneten

diru pixka bat jokatzen hasi nintzen, pixkanaka
zurrunbiloan sartu eta asko galdu nuen arte.

Sarean apustuan bi urte inguru pasa ostean, beti
kirol-apustuetan, ia urtebetez utzi nuen.

Ondoren, Gasteizko apustu-aretoetan sartu nintzen
eta han hasi zen nire gainbehera. Bizpahiru urtez
apustuan etengabe aritu nintzen, lanean irabazten
nuen diru guztia bertan galduz. Behin lau mila euro
inguru irabazi nituen aste bakarrean baina berehala
xahutu nituen.

2010eko abuztura arte jarraitu nuen apustuan.
Orduan azken zentimoa galdu nuen, gainera, beste
lau mila euro xahutu nituen bi astetan eta, sei edo zazpi
urte luzez zulo hartan murgilduta egon ostean, anaiak
eta gurasoek hartatik irteten lagundu ninduten.

ASAJER elkartera jo nuen, eta hemen ludopatia hau
gainditzen lagunduko didatela espero dut, beste
edozein pertsonak bezala bizitzaz goza dezadan.
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Gero eta gehiago dira itxaropen oro Euromillon
izeneko jokoan jartzen duten gazteak

Madril, 2011ko maiatzak 25.

Ventura24.es webguneak (Internet bidezko loterien kudeaketa)
Internetez Euromillon delako apustuetan aritzeko jokalariek
duten kontsumo-aztura eta joerari buruzko azterketa xehatua
kaleratu du. 18-29 urte bitarteko gazteen partaidetza nabarmen
areagotu da azken urtean eta dagoeneko jokalarien %23
adin-tarte horretan sartzen da.

“Gaur egun, adin-tarte horretan dauden pertsonak dira
hipoteka bati aurre egiteko, lan bat bilatzeko edo familia bat
aurrera ateratzeko zailtasun gehiago duten pertsonak”. “Krisi
ekonomikoak eta gazteenek dituzten zailtasunak, era berean,
Euromillon erako jokoetan gero eta gehiago jokatzea eragin
dute”.

POKERRA ETA GAZTEAK

Pokerra karta-joko bat da, munduan ezagunena, aldaera
ugarikoa. Jarraitzaile gehien dituen aldaera Texas Hold'em
delakoa da, estatistika eta probabilitatean oinarritutako jokoa;
baina zoriak ere bere garrantzia du. Aldaera horretan jokalari
bakoitzari bina karta banatzen zaizkio eta mahai gainean
beste bost karta lagatzen dira, denen eskuragarri. Jokalari
bakoitzak jokaldi onena hautatu behar du eskuragarri dituen
zazpi karten artetik bost konbinatuz, hots, eskuan dituen biak
eta mahai gaineko bost karten artetik aukera eginez.

Pokerra modan dago eta gaur egun arras finkaturik dago
aisialdiaren eta ausazko jokoen kulturan. Gero eta gehiago
dira jokatzen ikasteko Interneteko webguneak eta, halaber,
gero eta gehiago dira txapelketak emititzen dituzten telebista-
saioak. Zerumuga berria zabaldu da munduko poker-jokalari
guztientzat. Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran
sarean lehen poker-aretoa inauguratu zenetik, hazkuntza
etengabea izan da. Jokatu nahi baduzu, edozein unetan,
edozein ordutan, asteko edozein egunetan egin dezakezu,
urte osoan zehar. Beti izango dituzu aurrez aurre milaka poker-
jokalari Interneten dauden areto ezberdinetan. Egin behar
den bakarra online bidezko edozein poker-aretotan sartzea
da.

Pokerrak adin guztietako pertsonak erakartzen ditu. Hala ere,
bereziki erakargarria da belaunaldi gazteentzat. Hori erakusten
duen datu argigarri bat dago: Espainian jokalarien batez
besteko adina 45 urtetik 25 urtera jaitsi da.

Berriak
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Baina joko horrekin lotuta gertatzen ari diren bi errealitateei
arreta berezia eman behar diegu:

 - Adinez txikikoek kasino-aretoetan sartzea debekatuta
dutenez, etxeko edo cyber bateko ordenagailuan esertzen
dira, online bidez pokerrean jokatzeko. Kontu-zenbaki bat
eta adin nagusikoa izatea ziurtatzen duen (sarritan
gurasoena izaten da) identifikazio-zenbaki bat sartzea
nahikoa da, kasino batean, bingo batean edo pokerrean
online eran jokatzeko, hain zuzen, horiek dira mendekotasun
gehien sortzen dutenak. Arazoa zera da, webgune horietan
jokalariari ez zaiola datu gehiago eskatzen; horrenbestez,
adina ez da egiaz ziurtatzen.

- Gero eta gehiago dira online bidezko pokerraren
mendekotasuna agertzen duten 13-25 urte bitarteko nerabe
eta gazteak, beren familia-harremanak, gizarte-bizitza eta
ekonomia arriskuan jarriz. Sareak mendekotasuna arras
ahalbidetzen du, batez ere, gazteengan. Pribatutasuna
eta Internetek ematen duen erosotasuna dira ludopatia
areagotzea dakartenak. Gainera, jokalariaren lotsa murriztu
egiten da, izan ere, dagoeneko ez da begirada baten
mende aritzen, tabernan gertatzen den eran.

DROGA-MENDEKOTASUNAK. EUSKADI ETA DROGAK
TXOSTENA 2010 DROGA-KONTSUMOA MURRIZTU EGIN
DA BAINA INTERNET BIDEZKO JOKOAREN
MENDEKOTASUN BERRIAK AGERTU DIRA

Eusko Jaurlaritzak hautemandako gazteen azturen aurrean
arreta ez gutxitzeko deialdia egin du. “Euskadi eta Drogak
2010” txostenak erakusten duenez, alkoholaren eta legez
kanpoko substantzien kontsumoa murriztu egin da.

Droga-kontsumoaren eboluzioa aipatzen denean, datu positibo
ororen alboan beti egon ohi da horren atsegina ez den bigarren
zati bat. Ez da arreta gutxitu behar, hori da droga-
mendekotasunean adituak direnen leloa. Bilbon, apirilaren
zortzian egin zen “Euskadi eta Drogak 2010” txostenaren
aurkezpenean igorri zen mezuak, bere argi-ilunak izan zituen.
Bi urtez behin egiten den ikerketan erakutsi zenez, substantzia
ia guztien kontsumoa murriztu egin da, emaitza “onak” beraz.
Bereziki, 2004az geroztik gertatzen den beherazko joera
berrestea dakartelako. Hala ere, zenbait jokabide zuzentzen
diren bitartean, mendekotasun berriak azaleratu dira, esate
baterako, jokoa eta Internet, bereziki gazteen artean.
Hor renbestez ,  ez inbes tekoa da “ad i”  egotea.

Ikerketetan ikus daitekeenez, mendekotasunen «bilakaera
azkarra» da.
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Heroina kaleetatik desagertzea lortu zenean, laurogeita hamarreko
hamarkadan substantzia sintetikoei, estasiari, LSD delakoari edota
kokainari ateak ireki zitzaizkion. Eta orain legezko (alkohola eta
tabakoa) nahiz legez kanpoko droga-kontsumoa murrizten hasia
zelarik, “drogarik gabeko” mendekotasun delakoak azaleratu dira.
Sozialki ezkutuan daudenak, baina besteak bezain kaltegarriak.

Osasun arloko kontseilariordeak, Jesus Maria Fernandezek, eta
droga-mendekotasuneko zuzendariak, Celina Peredak, txostenaren
ondorio nagusiak aurkeztu zituzten. Horretarako, 15-74 urte bitarteko
2000 pertsona elkarrizketatu zituzten. Haiek ziurtatu zutenez,
hautemandako portaeretatik eratortzen diren erronka nagusiak
aintzat hartuko dira prebentzioko politika berriak garatzerakoan.
                                                                                                   Diario
Vasco 2011/04/09

Egunero gutxi gorabehera 170.000 adinez txikikok
baliatzen dute jokoarako Internet. Jokoaren Lege
berriaren bidez ordainketa bidezko orrialdetarako sarbidea
arautuko da.

“Nire lagunak NAN txartela eta bankuko txartela kentzen dizkie
gurasoei eta hilean 200 euro xahutzen ditu Interneten jokatzen”.
Horrela deskribatzen du Madrileko Lope de Vega institutuko
16 urteko ikasle batek, Miquelek, bere “lagunak” online bidezko
bideo-jokoetan duen mendekotasuna. Bera ere harrapaturik
 dago. “Nik arratsalde guztia ematen dut Counter jokoan
(gerra-joko bat), eguerdian etxera iristen naizenetik gauerdira
arte, baina ez dut nire lagunak egiten duena egiten, hots, ez
dut deus ordaintzen”
Miquel eta bere laguna ez dira mundu birtualarekin gozatzen
duten bakarrak. Universidad-Empresa Fundazioak Espainia
osoko 13.000 haurren artean egindako inkesta batean ikus
daitekeenez, 10-18 urte bitarteko 120.000 mutiko eta 50.000
neskato baino gehiagok jokatzen duten egunero Interneten.
Nerabe batek esana: “Nire lagunak hilean 200 euro xahutzen
ditu online bidezko jokoetan”.

Hala ere, arazoa ez da nerabeek duten jokatzeko grina, baizik
eta horretan dirua xahutzeko duten erraztasuna. “Egun ehunka
leku dago Espainian aurreordainketa txartela jasotzeko,
zenbateko aldetik mugarik gabeak eta erabat anonimoak.
Eta jokalari batek erregistratzeko bete behar duen baldintza
bakarra posta elektronikoa izatea da, haurrak bere katuaren
izenean izan dezakeena” salatu zuen berriki online bidezko
jokoaren legeriari buruzko eztabaida batean Bernardino Cortijok,
Poliziako komisario ohiak eta Telefonicako Segurtasun
Korporatiboko Zuzendari denak.

Haatik, Internet bidezko Apustuzaleen Espainiako Elkarteko
(Aedapi) presidentea den Sacha Michaudk ziurtatzen duenez
“Apustu Etxe gehienak argiak dira horri dagokionez eta
informatika-sistemei esker, erabiltzaileen sarrera muga
dezakete”.
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“Adibide argia da soilik debitu-txartela edo kreditu-txartela
erabiliz erregistratzen direnen kasua. Erabiltzaile horien txarteleko
datuak blokeatu egiten dira, beren adinari buruzko datu
egiaztagarriren bat ematen duten arte”, azaldu zuen.

Ludopatien prebentzioa

%66,7ak adierazten duenez, gurasoek jokoa mugatuko liekete
ongi ezagutuz gero.

Edozein kasutan, Ministro Kontseiluak gaur onartzea aurreikusten
duen Jokoaren Lege berrian polemika sortu duen arautze fiskalaz
gain, Jokoaren Batzorde Nazional baten sorrera ezartzen da,
hain zuzen, “adinez txikikoen gizarte-babesa eskainiko duena
eta mendekotasunezko fenomenoen prebentzioa egingo
duena”. Berez, zirriborroaren seigarren artikuluan ezartzen denez,
debekatu egiten zaie “adinez txikikoei eta legez edo ebazpen
judizial bidez ezinduak direnei jokoetan parte hartzea”.
Jose ere Lope de Vega institutuko ikaslea da; 17 urte ditu eta
berak ere ezagutzen du online bidezko bideo-jokoetan aritzeko
ordaintzen duenik: “Nire lagunak bere txartela du eta Last Chaos
jokoan bere pertsonaiak indartzeko erabiltzen du. 50 edo 100
euro xahutzen ditu, eskuragarri duenaren arabera”, aipatzen
du.

Last Chaos rol-joko bat da, itxuraz kaltegarria ez dena. Gamigo
da jokoaren enpresa arduraduna eta bere hasiera-orrialdean
harro adierazten denez Last Chaos “doakoa da erabat” eta
gaineratzen da “ez dela derrigorrezkoa ezer erostea jokatzeko”.

Halaxe da, baina zenbait erabiltzailek hartako foroan bertan
adierazten dutenez, ordaintzen ez bada aspergarria da. “Jokoak
hondoa jo du, prezioak gehiegizkoak dira” hala dio kexati
Malopy ezizena duen jokalari batek. Dena den, egia da beren
eskuetan dagoela arazo hori konpontzea. Srwolf delakoak hala
laburtzen du auzia: “Irtenbidea ezer ez erostea eta gauzak
norberaren trebetasuna baliatuz lortzea da”. Hala, Josek, 17
urteko ikasleak ziurtatzen duenez, berez sarean jokatzea ez da
arriskutsua: “Ordaintzeko ala ez ordaintzeko aukera duzu”.

Zer gertatzen da lehen hautuaren alde egiten dutenekin? Ba
al dute gurasoen baimena? “Nire lagunaren kasuan, dirua
berea da” adierazten du Josek. Miquel zuzenagoa da: “Bere
gurasoak ez dira ohartzen…”.
Joan den astean Adinez txikikoak eta Gizarte-sareak ikerketa
aurkeztu zen. Bertan adierazten denez, adinez txikikoen %66,7k
onartzen du gurasoen aldetik “mugak izango lituzkeela”,
gurasoek bideo-jokoa ezagutuko balute. Sebastian Muriel Red.es
(Industria Ministerioa) delakoaren zuzendari nagusia da. Hark,
guraso-kontrolaren alde egin zuen adinez txikikoek sarean izan
ditzaketen arriskuen prebentziorako: “Zer egiten duten jakiteaz
gain, haiekin batera egin behar dugu”.

Publico, 2011ko otsailak 4
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Gauekoak asteburuetan egiten diren aisialdiko jardueren
programa bat da, bertako ekintzak Gasteizko espazio
ezberdinetan zehar banatzen direlarik.

14-30 urte bitarteko gazte-kolektiboei zuzenduta dago
partaidetza bultzatzen duen programa hau eta irekita dago
elkarte eta kolektiboek nahiz erabiltzaileek egin ditzaketen
ekarpen eta proposamenetara.

Hauek dira Gauekoak programaren helburu zehatzak

- Egitasmo orokorra eta anitza izatea, instituzio, elkarte eta
gazte-kolektiboen aldetiko ordezkaritza zabal batekin.

- Gazteen eta gazte-elkarteen partaidetza bultzatzea,
gaueko protagonista gisa, haien aisialdia era aktiboan
antolatuz.

- Denbora librea modu osasungarri, ezberdin eta anitzean
betetzea, alkoholaren eta bestelako substantzien
kontsumoaren aurrean beste alternatiba bat eskainiz.

- Programaren kudeaketan aktiboki, era irekian eta
egituratuan parte hartzeko gai izango den elkarte-sare bat
osatzea. Modu horretan, jarduerak bakarka edo kolektiboki
garatzeko aukera izanik.
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Gazteak eta
apustuak
kanpaina

ASAJER (Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkartea)
elkarteak, beste jarduera batzuen artean, Arabako Foru
Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren lankidetzarekin gazteengan
eta apustuetan ardaztutako kanpaina bat antolatu du, “ERABAKI
ZURE APUSTUA” lelopean. Kanpaina 17-30 urte bitarteko gazteei
zuzendua dago eta helburu hauek ditu:

-Adinez txikikoak apustuetan ez aritzea.

- Adinez nagusikoek apustuetan aritzea erabakitzen badute,
arduraz egin dezatela.

Kanpaina horren barnean, hainbat ekintza gauzatzen dira:

Zundaketa: Gazteek apustuak eta ausazko jokoak nola
erabiltzen dituzten ezagutzeko datuak jaso nahi dira.

Datu horiek baliagarriak izango dira etorkizunean jarduera
jakin batzuk planteatzeko.

Irrati-ziriak: Irratsaio ezberdinetan gazteei zuzendutako mezuak
igortzeko irrati-ziriak egitea.

Komikien lehiaketa: Gaia “Gazteak, ausazko jokoak eta
apustuak (online/offline). joko arduratsuaren praktika”.

Materialak: Liburuxka eta kartelak:

1. Gazteak eta apustuak gaiari buruzko materiala.

2. Komikien lehiaketako materiala.

3. Ostalaritzara bideratutako materiala.

Gauekoak programarekin burutzeko jarduerak: Azaroaren
4an KOPIA BARATA eta FROM LOST TO THE RIVER taldeen
kontzertuan parte hartu genuen People aretoan. Informazio-
mahai bat paratu genuen apustuen (Online nahiz Offline)
inguruko erabilera arduratsuari buruzko hainbat irizpide
barneratzen zuten materialez hornituta. Horrez gain, bestelako
material erabilgarria eskaini zen.  Bestalde, kanpainaren ardatza
den gaiari buruzko galdera labur batzuk erantzutera mahaira
gerturatzen ziren pertsonei oparitxo bat eman genien.








