
Zein da abiapuntua? 

Azken urteetan, zorizko jokoek egundoko iraultza izan 

dabe, jokalarien hazkunde esponentzialaren igoera 

nabarmena izan dalako eta askotarikoa eskainitako 

joko-modalidadeen eskaintza. Bakarrik Euskal 

Herrian, iaz, 218,10 milioi euro jokatu ziran zuzeneko 

apustuetan eta on-line jokatu ziran 121,52 milioi. 

Batez be egoera bik eragin dabe azken urteetako 

gorakada hau: alde batetik, on-line egiten diran 

zorizko jokoen legalizatzea ekarri eban Jokoaren 

Ordenamenturako 13/2011 Legea indarrean sartzea. 

Honen ondorioz, zuzeneko joko-eskaintzak be gora 

egin eban nahitaez, bere mailari eutsi ahal izateko, 

joko-areto gehiago zabalduz eta taberna eta 

abarretan apustuak egiteko makina gehiago jarriz 

(2.100etik gora Euskal Herrian). Beste alde batetik, 

gero eta hedatuago dagozan teknologia barriek eta 

sareek zuzeneko apustuetan nekez lortu daitekezan 

prestasun, eskuragarritasun eta arintasuna emoten 

deusez on-line jokoari. Zerbaitegaitik, apustuak on-

line egiten dabezan personen kopuruaren igoera 

ikaragarria izan da: estaduan, erabiltzaile aktiboen 

(joko-plataforma batean izena emon daben personak) 

kopurua milioi batekoa zan 2013an eta milioi bi eta 

erdikoa da orain; eta jokalari aktiboena (zenbat joko-

plataformetan erregistratuta dagoan kontuan hartu 

barik, jokatu egiten dauan persona fisikoa) 

640.000etik 1,4 milioitara pasatu da. 

Bistakoa da jokoa sarrera-iturri handia dana 

administrazinoentzat eta, ondorioz, ez da harritzekoa 

on-line jokoaren publizitateak –lege-murrizketa 

gitxigaz- jokalarien kopuruaren pare gora egin izana: 

2,7 milioi iragarki emon ebezan 2017an Espainian, 

asko eta asko gazteen artean erakargarriak diran 

pertsonaien eta kirol-taldeen eskutik (apustuen 

%97tik gora kirol-apustuak dira). 

Hartzaile barriak eta ondorioak 

Publizitate-euskarri larregi dauan eskaintza 

erakargarria da eta, gainera, arin egiten dira apustuak 

eta berehala lortu emaitzak eta ondorioz apustu-

egileen kopurua asko gehitu da eta ohiko jokalariak 

baino gazteagoak dira apustu-egile barriak (gehienak 

25 eta 34 urte bitarteko gizonezkoak, adin txikiko 

dirala jokoan hasten diranak). On-line jokoak eragiten 

ditu ludopatia kasu gehienak Espainian 26 urtetik 

beherakoen artean, izan ere, gazteria erraz jausi 

daiteke on-line jokoaren sareetan, gazteek muga 

barik dabizelako apustuetarako sarbide nagusi diran 

sakelakoa eta Internet.   
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Instagram, Twitter edo Facebooken “atsegin dut” bat 

lortu daiken lez lortzen dau norbait aplikazinora 

sarriago sartzea; saria jasoteko aukeraren (txikia 

bada be) eraginez, behin eta barriro egiten da apustu. 

Gainera, txanpon-makinaren palanka smartphone 

dalakoaren pantailan agertzen bada, eta sartzen dan 

lehenengo txanpona on-line etxeak doan eskaintzen 

deutsun txanpona bada, zail be gertatu daiteke 

apustu egiten ez jarraitzea. Testuinguru honetan, 

aukera askotxo dago ludopatian jausteko. 

On-line jokatzen daben personen %2,5aren 

zaletasuna, patologia bihurtuko da. Ludopatiaren 

ezaugarri nagusia, jokatzeko grina ezin dala 

kontrolatu da. Ondorio larrienetakoa, pertsona gauetik 

egunera erabat hondatzen dala da:  

dana jokoaren inguruan gertatzen da, atzera izten ditu 

lehengo zaletasuna, laneko erantzukizunak, gizarte 

eta familia hartu-emonak. Azken honeetan eragina 

itzela izan daiteke ludopatak era guztietako amarruak 

egin daikezalako jokatzen jarraitzeko: maileguak 

eskatu, iruzurrak eta lapurretak. Egoera jasanezin 

bihurtu daiteke: galera ekonomiko handiak, senide eta 

lagunengandik aldendu eta, azken batean, bizitzako 

egitasmo osoa pikutara bialdu. 

Erruduntasun-sentimentua, suminkortasuna, 

autoestimu baxua eta ideia suizidak eragiten ditu; eta 

egundoko larritasuna jokoa eteten bada. 

Errehabilitatzeko, ezinbestekoa da laguntza 

profesionala, bestela ezinezkoa dalako joko-

dinamikatik ataratea, batez be, erakundeen ingurune-

kontrola ia existitu be ez dalako egiten eta jokatzea 

normaltzat joten dalako gizartean eta horretaz baliatu 

izan dalako zorizko jokoa azken urteetan. 

 

Hausnarketarako 

Badot gai honen eta bere ondorioen inguruko 

barririk? 

Nik ala nire ingurukoek, baliatzen dira honako 

zerbitzuez? Zelan? Zelako maiztasunez? Zenbat 

jokatzen dau? 

Zelan erabilten dodaz sare sozialak? Tresna dira, 

denpora-pasa edo funtsezko nire eguneroko 

bizitzan? Zenbat denpora kentzen deutset 

gainerako jarduerei sare sozialetan egoteko? 

Zer egingo dot? 

Jarduerak 

 Inguruan kirol-apustuak eta sare sozialak 

darabilzanei benetako informazinoa emon. 

 Aisialdian beste batzuekaz batera egin 

daikedazan jarduerak (boluntario lez, kirola…) 

edo neure buruarentzat aberasgarri diranak 

(irakurketa, musika…) garatu. 

 Apustuen, sare sozialen… inguruan jakinaren 

gainean egon. 

Irakurgai interesgarriak (estekak) 

• Jokoa normalizatzea, apustu arriskutsua.   

• “Juego Ético”: un compromiso en la prevención de la adicción al juego desde el ámbito político y social. 

• El infierno de la adicción a las apuestas. 

• Webs de apuestas, raperos y un público cada vez más joven. 

• El ludópata ya no es un señor mayor que juega a las tragaperras. Es un joven que va a salones y apuesta 

por internet. 

• Una vez que empiezas y aciertas, pasas de jugar 10€ a 100€ (bideoa).  

Ikusitakoa ikusita, 2013an mahaiganieratu zan joko arduratsurako estrategia 

ezartzeko beharrizana. Estrategia horren baitan jasotzen ziran jokoak eragin 

daiken kaltea ahalik eta gehien gitxitzeko politikak eta egitarauak. Baina ez da 

nahikoa izan, ez dalako ezer egiten joko patologikoa ahalbideratzen dauan 

eragileetako bat saihesteko: larregizko galera ekonomikoa jokalarien aldetik. 

Jokatzen dabenen galerak mugatzeak, sektorearen irabaziak gitxitzea dakar; 

baina edozeinek daki herritar guztiek euren osasuna babestuta izateko 

eskubidea interes ekonomiko guztien gainetik dagoala… Ala, ez? 

Balizko 

neurriak 

https://www.argia.eus/argia-astekaria/2615/jokoa-normalizatzea-apustu-arriskutsua
https://www.aesed.com/upload/files/vol-39/n-4/v39n4_editorial1.pdf
https://ctxt.es/es/20181114/Firmas/22896/@CervantesFAQs-addicciones-juego-ludopatia-casas-de-apuesta-legislacion.htm
https://www.elsaltodiario.com/sector-del-juego/webs-apuestas-raperos-arkano-zpu-chojin-publico-mas-joven
https://www.eldiario.es/sociedad/ludopata-maquinas-tragaperras-salones-internet_0_829068055.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ludopata-maquinas-tragaperras-salones-internet_0_829068055.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/5920693/una-vez-empiezas-aciertas-pasas-jugar-10-100/

