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a Artikulua
“Jokoaren Lege berria onartu da, lehen
 aldiz 'online' apustuak arautuko dituena”

Euskadiko apustu-enpresek beren jarduera
Internet baliatuz burutu ahal izango dute
Barne Ministerioaren araudi berriaren arabera

Arazoa duen pertsona baten testigantza

Hiritarren erantzuna
“Online jokoa”

Hiriko eta probintziako baliabideak
“Segurtasuna Interneten gida”

Balorazioak
“Hiruhileko onena eta txarrena”

Gomendioak
“Gomendatutako liburua eta DVDa”

Iritziak
˝Komikien lehiaketa”
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ERREABILITAZIOAN DIREN ARABAKO
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a Adinez txikikoak eta ludopatak babesteko neurri-sorta zabala
barneratzen du.

Jokoa arautzeko lege-proiektuaren izapidea abiatu eta hiru
hilabete pasa ostean, azkenik atzo onartu zuen behin betikoz
Kongresuak araua, Senatuan testuaren gainean egindako
zuzenketak barneratzen dituena. Horien artean kontsumitzaileen
eta, batez ere, adinez txikikoen eta ludopaten babesa
sendotzeko neurri-sorta zabala.

Legean (lehen aldiz joko-mota guztiak arautzekoa, baita Internet
edo mugikorraren bidezkoak ere) barneratutako zuzenketa
gehienak aho batez onartu ziren.

Lege berriaren berritasun nagusietako bat estatu mailako zerga
berria da. Zerga horretatik eratorritako zenbatekoa autonomia
erkidegotan jasoko da osorik, eta talde nazionalistetako
ordezkariak begi onez ikusi zuten hori, izan ere, haien ustez
administrazio autonomikoen finantzak arindu egingo dira horrela.

Jokoaren Legeak debekatu egiten die halako jardueren
eragileei maileguak edo finantza-laguntzak ematea jokoetan
aritu nahi dutenei. Testuan sentsibilizaziora eta praktika onen
jardunera bideratutako prebentzio-ekintzak sustatzeko artikulu
bat barneratzen da, praktika desegokiak sor ditzakeen balizko
ondorioak arintzekoa. Gainera, berrikuntzen artean jokoarekiko
jarrera jakin bat bultzatzearen garrantzia azpimarratzen da,
hots, jarrera “moderatua, bulkadarik gabea eta arduratsua”.

Zuzenketen artean nabarmentzeko modukoak dira
kontsumitzaileak babestera bideratzen direnak eta joko-
politiketan jarduera hori fenomeno “konplexu” gisa zehaztera
bideratzen direnak. Hala, fenomeno horren barnean prebentzio-
, sentsibilizazio-, esku-hartze- nahiz kontrol-ekintzak tartekatu
behar dira, jokoak sor ditzakeen ondorio kaltegarriak
konpontzera bideratutakoez gain.

Horrez gain, jokoen eragileek neurrien plan bat eratu beharko
dute jokoaren balizko eragin kaltegarriak arintzeko, eta arreta
berezia eskaini beharko die arrisku-taldeei. Halaber, halako
jarduerak adinez txikikoentzat eta legez ezinduta dauden
pertsonentzat debekatuta daudela ohartarazi beharko dute.

Noticias de Gipuzkoa, 2011ko maiatzak 13

Jokoaren     Lege     berria
onartu da,     lehen    aldiz
'online'     apustuak
arautuko     dituena



4

U
R

R
I
A

-
A

Z
A

R
O

A
-

A
B

E
N

D
U

A

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

Euskadin dagoeneko jarduteko baimena duten apustuetako hiru marka
esleipendunek Internet baliatua ahal izango dute Barne Sailaren araudi
bati esker. Araudiaren helburua erabiltzaileek konfiantza eta segurtasun
handia izatea da, Internet bidez baimentzen diren orrialdeetan apustuak
egiten dituztenean.

Euskadiko Aldizkari Ofizialean gaur argitaratutako uztailaren zazpiko Barne
Ministerioko Kontseiluaren Agindu baten arabera (13/07/2011), dagoeneko
Euskal Autonomia Erkidegoan jarduteko baimena duten apustu-enpresek
sistema telematikoak erabiliz apustuak ustiatzeko sistemak homologatzeko
prozedura zehazten da. Araudi horrekin 2005eko Apustuen Araudiaren
garapena gauzatzen da.

Barne Saileko Hautaketa, Joko eta Ikuskizunen Administrazioko
Zuzendariaren helburua esku hartzen duten pertsonen nortasuna
bermatzea da, modu horretan, partaideen eskubideak eta adinez txikikoen
nahiz pertsona zaurgarrien babesa bermatzeko, jasotako datu pertsonalen
segurtasuna eta konfidentzialtasuna babesteko eta jokalarien komunikazio
egokia ziurtatzeko mekanismoak izate aldera.

Euskadin jarduten duten hiru apustu-enpresek bete beharko duten
prozesuari esker, behin formalizazioa egin ostean apustuaren baieztapen
elektronikoa jaso ahal izango da. Era berean, sarien ordainketa bermatu
ahal izango da, edota, apustuak bertan behera geratuz gero, apustuan
jokatutako zenbaketak itzultzea.

Internet bidez apustuak ustiatzeko zerbitzariak Euskal Autonomia Erkidegoan
kokatuta egon beharko dira, eta Apustuen Unitate Nagusira konektatuta.
Joko-sistema horren bidez, Herri-administrazioekin online bidezko konexioak
burutu ahal izango dira, erabiltzaileek jokoan sartzeko eskatzen diren
baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko.

Apustu-enpresek webgune bat izango dute eskuragarri. Gune horrek
apustu-enpresaren marka komertziala identifikatuko duen domeinu-izena
izango du eta atzetik “.es” domeinua paratuko da.

Web orrialdea, gutxienez, bi hizkuntza ofizialetan ezarriko da. Orrialde
nagusian adinez txikikoentzat apustua debekatuta dagoela adierazten
duen informazio-etiketa azalduko da leku ikusgarri batean. Horrez gain,
jokoak mendekotasuna sor dezakeela adierazten duen oharra agertu
beharko da. Halaber, bestelako informazioa erakutsi beharko da, esate
baterako, enpresaren izena, egoitza soziala eta baimendutako apusturako
lokalen zerrenda. Horrekin batera, apustuen antolaketa, ustiaketa eta
kudeaketarako administrazioak emandako baimenaren data agertu
beharko da.

Aurreikusitako neurrien artean, jokoarekin zerikusia duten arazoen inguruko
laguntza eskaintzen duten elkarteen informazioa barneratu beharko da,
jokoarekiko mendekotasunari aurre egiteko webgune berezien loturaz.
Web orrialde horretan ezingo da jokalarientzat finantza-zerbitzuak
eskaintzen dituzten entitateen publizitate komertzialik paratu.

Jokalariaren kontua irekitzeko erabiltzaileak adin nagusiko dela eta
Euskadin helbideratuta dagoela adierazten duen adierazpen arduratsua
egin beharko du. Horrez gain, bere datu pertsonalak, bere jokalarien
kontua eta egindako apustuen kontua gordetzeko baimena eman
beharko du espresuki. Enpresak erabiltzaile-izena eta sarbide-kodea
helarazi beharko dizkio hark baimendutako posta elektroniko batera.

                                                                           www.interior.ejgv.euskadi.net

Euskadiko apustu-enpresek beren
jarduera Internet baliatuz burutu
ahal izango dute Barne
Ministerioaren araudi
berriaren arabera
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arazoa duen

pertsona bat

43 urteko gizonezko bat

NOIZTIK DITUZU TEKNOLOGIA BERRIEKIKO MENDETASUN ARAZOAK?

2005. urteko erdialdean apustuak on-line egiten hasi nintzen. Badira
6 urte arazo hau dudala eta hasiera-hasieratik apustuei lapatua sentitu
izan naiz.

TRATAMENDUAN HASI  Z INEN ZUK ZEUK ERABAKITA?

Tratamenduan hasi nintzen emazteak bankuaren kontu-laburpen
bat harrapatu zuelako eta orduantxe saltsa agerian utzi behar izan
nuelako. Banekien harrapatua nengoela, baina tratamendua hasi nuen
dena agerian geratu zelako eta emazteak eta familiak gauzak argi utzi
zizkidatelako; esan zidaten bi aukera nituela, laguntza lortzea edo kalera.

TRATAMENDUAN HASI BAINO LEHENAGO, BAZENEKIEN TEKNOLOGIA
BERRIEK IKO MENDETASUIN ARAZOAK IZAN BADIRELA?

Banekien jendea bideo-jokoei eta txanpon makinei lapatua dagoela,
baina internet bidezko diru jokoei, ez.

KONTZIENTE ZINEN, NEURRI BATEAN BEHINTZAT, ARAZO BAT ZENUELA?

Jakina. Banekien arazo bat nuela, oso arazo larria, baina uste nuen
gutxi gorabehera kontrolpean nuela. Gauak ematen nituen horretan
pentsatzen eta espero nuen apusturen batean zorte izatea gelditu ahal
izateko. Apustuak nituen obsesio, baina azken batean banekien egoera
oso zaila zela eta egunen batean leher egingo zuela nire aldetik edo
gertatu zen moduan, emazteak edo familiakoren batek jakitean zer
gertatzen ari zen. Dena den, teorian dena kontrolpean nuen edo horixe
nuen nik buruan.

ZERGATIK USTE DUZU MENDERA ERORI ZINELA?

Dirua irabazteko modu erraz bat ikusi nuen, kiniela mundua asko
gustatzen zitzaidan, eta hasieran, gainera, nahikoa diru irabazi nuen.

EGUNEAN ZENBAT ORDU EMATEN ZENUEN?

Interneten bidez apustuak egiteko ez da beharrezkoa denbora
gehiegi. Baldin badakizu taldeak nola dauden, apustuak 5-10 minutuan
eginda dituzu.

INTERNETEKIKO MENDEKOTASUNA ZENUEN, BADA, ZEIN WEBGUNE
BISITATZEN ZENUEN? ZERTAN EMATEN ZENUEN DENBORA? ZER GERTATZEN
ZEN EZIN BAZINEN KONTEKTATU?

Kirol apustuekin zerikusia zuten Web-orri guztiak . Apustuak egiten
ez nuen denbora gehiegi ematen, kirol sailkapenak ikusten ematen
nuen denbora gehiena. Denbora larregi behar ez duzunez apustua
egiteko eta edozein momentutan egin dezakezunez, ezin konektatzeak
ez ninduen larritzen, geroago egin nezakeela bainekien.
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Emakumea, 51 urte (Gasteiz):

1. Entzun izan dut horri buruzko zer edo zer, baina ez dakit nola
funtzionatzen duen.

2. Ez.

3. Nik dakidala, ez dut inor ezagutzen.

4. Ez dakit, pentsatzen dut presentziazko jokoak nagusituko direla
oraindik. Ezagutzen ditudan pertsonak, behinik behin, joko
normaletan aritzen dira, esate baterako, loterian.

5. Ez dakit gai horri buruzko ezer.

Gizonezkoa, 34 urte (Gasteiz):

1. Ez dakit zer diren.

2. Nik ez dut ezertara jokatzen.

3. Ez.

4. Uste dut betidanik egon diren jokoetara gehiago jokatzen dela
baina halako joko-motak gero eta indartsuago ageri dira.

5. Ez dut ezer entzun.

Emakumea, 35 urte (Gasteiz):

1. Bai, internet bidez jokatzea.

2. Ez.

3. Bai, lagun bat.

4. Pentsatzen dut joko tradizionalak gailenduko direla, batez ere
egun hauetan.

5. Badakit Gasteiz erdian lokalak irekitzen ari direla, baina ez dakit
legeari buruzko ezer.

ONLINE JOKOA
1    Badakizu zer den online bidezko apustu-jokoa?

2    Online bidezko apustu-jokoren batean jokatzen al duzu?

3    Ezagutzen al duzu online bidezko jokoetan jokatzen duen inor?

4    Zure ustez, gaur egun, zein joko-mota baliatzen dira
            gehiago jokorako, presentziazko ausazko jokoak
            (loteria, bingoa, etab.) ala sarearen bidez jokatzekoak?

5    Ezagutzen al duzu Euskadiko hiru apustu-enpresei
            internet bidez jarduteko baimena ematen dien araudia?
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SEGURTASUNA INTERNETEN GIDA

Segurtasuna Interneten. Lagun diezaiegun neska-mutilei ahalik
eta arrisk gutxienekin nabigatzen.

- Zer da Internet?

- Zertarako balio du
Internetek?

- Zenbait hitz

- Interneten onurak

- Interneten arriskuak

- Interneten gure seme-alaben
segurtasuna mantentzeko
oinarrizko arauak

- Internet sarbidea
kontrolatzea

- Messenger (1)

- Messenger (2)

- Internetaren erabilerarekin
zerikusia duten arriskuak

- Internet menpekotasunala

- Azken finean...
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Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko 2011-2015

Mendekotasunaren VI Plana onartu da (Gobernu-
batzordearen 2011/12/13ko akordioa).

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko 2011-2015
Mendekotasunaren VI Plana oratzeko akordioa. Plan hori
zeharkakoa eta bateratzailea da, orain arte droga-
mendekotasun arloan egindako esku-hartzeak hedatu
eta hobetzeko asmoa duena.

Berrikuntza nagusi gisa, azpimarragarria da esku-
hartzearen subjektu modura substantziarik gabeko
mendekotasunak barneratzen direla, bereziki ludopatia
(Euskadiko biztanleriaren %2,5ari eragiten diona).

Egun hauetan joko-eskaintzak han-hemenka agertzen
dira. Horrez gain, ekonomikoki egoera zaila bizi dugun
garai batean Gabonetako Loteriaren dezimo gehiago
erosi dira, izan ere, 85.000 dezimotik 100.000 dezimorako
jauzia eman da. Horrek zera erakusten du, herritarrengan
areagotu egin dela dezimo gehiago erosiz egoera
horretatik irteteko ilusioa.

2011. urte honetan Albako dukesaren ezkontza-
egunarekin, Mourinhoren urtebetetze-egunarekin edota
Amy Winehouse heriotza-egunarekin bat datorren
zenbakiak aberastu egingo gaituela uste dugu.
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LA LUDOPATÍA: UNA “NUEVA” ENFERMEDAD

Angela Ibañez Cuadrado

Urtea: 2001

1980an APAren diagnosi-eskuliburuaren hirugarren bertsioa (DSM-
III) argitaratu zen. Bertan entitate nosologiko bat JOKO
PATOLOGIKOA agertu zen lehen aldiz, horrela izendatzen zen
kapitulu baten buruan: Bulkaden kontrol-nahasmendua.

VOLVERÁS
Zuzendaria: Antonio Chavarrías

Herrialdea: Espainia

Urtea: 2002

Interpretación: Aktore-zerrenda: Tristan Ulloa
(Carlos), Unax Ugalde (Ignacio), Elizabeth
Cervantes (Marta)...

Sinopsia:

Sei urte baino gehiago dira Ignaciok Carlos
anaia ikusten ez duela, baina gau batez
ezustean harekin topo egiten du. Carlosek
arazo handiak ditu, jokalaria da, diru asko zor
du eta Marta neskalagunak etxetik bota du.
Itxura batean Carlos guztiaren aurrean ezaxola
agertzen bada ere, Ignacio laguntzeko prest
azaltzen da. Dena den, bost egun barru Los
Angelesera joango da arkitektura-karrera
amaitzera. Bost egun horietan Ignacio mugarik
gabeko eta arrisku eta erronkaz betetako
munduan sartuko da, Carlosen munduan.
Egoera horretan Ignacioren bizitza pertsonala
eta familia-bizitza aldatu egingo da eta
arriskuan jarriko da ezinbestean. Baina
anaiaren eraginpetik ihes egin nahi duenean,
atzera egitea beti ez dela erraza ikusiko du.
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Iradokizuna
 edota iritzien

ASAJER (Errehabilitatzen ari diren Jokalarien Arabako Elkartea)
elkarteak Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren
lankidetzarekin “ERABAKI ZURE APUSTUA” lelopean antolatutako
komikien lehiaketan parte hartzera animatzen ditugu 12-30 urte
bitarteko gazteak.

Aurkezpen-epea 2012ko martxoaren 2ra artekoa da, eta gai
honek in :  GAZTEAK,  AUSAZKO JOKOAK ETA APUSTUAK
(ONLINE/OFFLINE). JOKO ARDURATSUA.

Irakurri oinarriak www.onlinezurekin.org helbidean


