Txantxatzat hartzen duzu?
Suarekin jolasten duena erre egiten da

Jokoarekin

«Beraiei galdetu»
Joko patologikoaren nahastea duten
emakumeen, gizonen, gazteen eta senideen
testigantzak

Gaur
egun,
modalitateen
eskaintza anitza, zabala eta eskuragarria dela
eta, ausazko jokoen erabilera erabat
normalizatuta dago gizartean. Hala ere,
inplikatutako arrisku eta mendekotasuna
garatzeko
posibilitatearen
inguruko
informazio gutxi daukagu.
Testigantza liburuxka honek
jokoarekiko edo / eta kirol apustuekiko
mendekotasunak kaltetutako milaka pertsonei
ahotsa eman nahi die, beren esperientzia
propioa eta atera dituzten ondorioak
ezagutaraziz.

Hau guztia, beste pertsona batzuk egoera horretan aurkitu ez
daitezen laguntzeko, arazoaren normalizazioa sustatzeko eta gizartean dauden
estereotipoak eta aurreiritziak ahal den neurrian ezabatzeko helburuarekin da.
Hori dela eta, Ekintza Aluvizetik, liburuxka hau prestatzen parte
hartu duten pertsona guztiei ESKERRAK eman nahi dizkiegu, beraiek gabe
helburu hauek lortzea ez litzatekeelako posible izango.

«Ni txanpon-makinekin hasi nintzen. Hasieran gutxitan izaten zen, gertatzen dena da
gero eta maizago izaten hasi zela. Zer aurkitzen nuen? Ondo pasatzen nuela, ni etxean ez bait nengoen
ondo, beraz, ni ... Hau da, hasieran ez nuen ikusten noraino iristen zen arazoa, eta orduan, bingoan sartu
nintzen. Lana amaitu bezain laster bingora joaten nintzen, eta bingoa itxi arte egoten nintzen. Ni han
jendearekin nengoen, jendearekin hitz egiten nuen eta lagun batzuk ere egin nituen bingoan. Beraz, oso
ondo sentitzen nintzen han, primeran sentitzen nintzen.
Baina beno, iritsi zen momentu bat lanean irabazten nuenarekin ez zitzaidala iristen.
Trikimailu txikiak egiten hasi nintzen, nire nagusia eta ni besterik ez giñenez eta ni arduratzen nintzenez
gestioaz, nire kontura transferentzia txikiak egiten hasi nintzen beste gauza batzuekin estaliz
kontabilitatea orekan izan zedin, eta ondorioz ez zegoen arazorik, nire nagusiak ez bait zuen berrikusten.
Urte amaieran galdetzen zidan gauza bakarra balantzea zen. Baina orduan, heltzen da momentu bat
kopuru txikiak ez zaituztela asetzen. Kartoi bat, bi kartoi…jokatzen hasten zara serie batera heldu arte.
Eta noski, seriez serie, irekitzen dutenetik itxi arte, batez ere udan egun trinkoa izaten nuenean,
arratsaldeko lauretan bingora joaten nintzen eta han egoten nintzen itxi arte. Beraz, kezkatzen ninduen
bakarra taxiak etxera iristeko kobratuko zizkidan 20 euroak ez galtzea zen. Nire senarrarekin txarto
negoen, urte asko neratzaman txarto. Aurretik banandu behar izan nuen. Alabak esan zidan, “Ama, ez
duzu hau jasan behar, duzun askatasunarekin, irabazten duzunarekin, ez duzu hau jasan behar. Banandu
zaitez”. Baina beno, ez nuen banandu nahi, lehenik eta behin, pisua nik ordaindu nuelako. Izorratu egiten
ninduen, "banandu ezkero hondoratuko zaitut" esaten zuelako, askotan esan zidan. Orduan ez nuen
nahi, eta alabak esan zidan: “Ama, azken finean pisu bat da. Gera dezala pisuarekin, gera dezala”. Baina
ez nuen nahi. Orduan, etxera heldu eta ez nuen ezer aurkitzen, bera kuadrillarekin zegoelako, ardo
batzuk hartzen.... Aste barruan eta asteburuak ere. Eta berak, arazo bat duen unea iristen da. Aitortu
egiten du, baina ez du konpondu nahi. Beraz, egunero, egunero, etxera iritsi, ezer aurkitu ez, inorekin
hitz egin ... izan ere, nire alaba independente bihurtu zen eta bere bizitza bilatu zuen.
Beraz, etxean ez nuen ezer, eta bingoan oso gustura nengoen. Han egoten nintzen,
lagunak nituen, jendearekin hitz egin eta oso gustura sentitzen nintzen. Noski, ez zen nabarmen noraino
iristen zen arazoa, ez? "Beno, transferentziak egiten ditut, baina kontabilitatea orekan mantentzen dut,
berak ez duenez begiratzen..” hau dena sinisten nuenez, ez nuen inoiz pentsatu harrapatuko
nindutenik.»

«Beno, kontua da momentu batean gauzak gaizki zihoazela lanean, eta nagusiak esan zidan
gauzak gaizki zihoazela eta kalteordain bat emateko proposamena egin zidan, eman daitekeen gutxienekoa eta
langabezian bi urte egoteko eta gero erretiroa har nezala. “Ondo, nire alabarekin kontsultatuko dut" esan nuen.
Eta esan zuen “ama, hartu eta joan". Noski, kalte-ordaina ere gastatu nuen. Dena gastatu nuen, dena.
Eta beno, horregatik izan zen batez ere, nire senarrarekin etxean zegoen egoera oso txarra zen,
naiz eta nik ez dioten errua botatzen. Berarekin eztabadian, esaten nion “galdetu zeure buruari ea zergatik heldu
naizen puntu honetara” eta berak esaten zuen “ai, ea orain ni izango naiz errudun”. Nik esan nion, "ez, ez, ez, ez
dizut errua botatzen eta, egia esan, ez duzu errurik, zeren horri eutsi nion bezala beste zerbaitetan atxiki
nintekeen, erantzukizuna nirea da. Ez nago zuri errua botatzen. Zure jokabidearen ondorioa izan daiteke, baina
ez da zure errua ”.
Nire familiak jakin zuen egunean, nire nagusiak deitu bait zion alabari gertatutakoaz konturatu
zenean, Bilbo inguruan bueltak ematen ibili nitzen, ez dakit zenbat denbora, ez dakit zenbat ordu. Hau da, nire
alabarekin harremanetan jarri zen, berak deitu zion eta, eta nire alaba bulegoan agertu zen, gero leku guztietik
nire bila ibili zen... baina orduan, ez dakit inertziagatik edo zergatik, hartu eta etxera joan eta ohera sartu
nintzen. Dagoeneko iritsi ziren nire alaba eta senarra... eta beno ... nire alaba denetarik deitzen hasi zitzaidan,
denetarik... baina tira, bera bai kezkatu zen zentru bat aurkitzen eta hona ekarri ninduten. Nire senarra etorri
zen, nire suhia eta nire alaba. Halako egoeran nengoenez, larrialdietako psikiatrari deitu zioten. Nire senarra
familiako lehen bilerara etorri zen ... eta ez zen sekula itzuli. Izar ere horretaz gain, elkarteak egiten zuen lana
zalantzan jarri zuen eta, beraz, ez zen itzuli. Ni etortzen jarraitu nuen eta bueno, elkarteari esker, elkarteari eta
niri esker, beste inork ez zuelako gai hau horrela eramango. Oso zaila da familiaren laguntzarik gabe jokoa utzi
behar izatea, bakarrik etorri behar izana... (negar zotinka) Sentitzen dut ... Familia bileretara BAKARRIK etorri
behar izatea. Eta ikusi nola gainerako gaixo guztiak bere familiarekin zeuden. Beraz, oso gogorra da. Eta ama
batentzat oso zaila da zure alaba urteetan kalean topatzea eta aurpegia jiratzea. Nire alabak bizio gisa hartzen du
hau gaur egun arte, baina ez lehen bezala, orain gehiago ulertzen du. Gaur egun nire anaiak badaki zerbait,
baina ez dut xehetasunetan sartu nahi izan. Nire ingurunean zenbait lagunek badakite eta kitto».

«Jokoarekiko mendekotasuna duen emakumea gizona baino askoz okerrago antzematen
dela uste dut, terapian nengoela emakume bakarra zegoen. Emakumeoi gizonei baino askoz lotsa handiagoa
ematen digu etortzea. Eta zure istorioa gizon askoren aurrean kontatu behar izana. Izan ere, estatistiken
arabera, gizonak baino askoz emakume gutxiago daude tratamenduan, BAINA EZ EMAKUME JOKALARIK
EZ DAGOelako, asko daude, nik bingoan ikusi ditudalako.
Baina ez dute etorri nahi ... ez dute ona etorri nahi, etxean kontatu nahi ez dutelako,
zergatik ez ... eta arazo ugari dituzten arren, ez ... eta bai, emakumeari gaizkiago begiratzen zaio gizonari
baino. Kontatzean, bada jendea pentsatzen duena: "arraioa, emakumea eta erroilu honetan sartuta“. Are
gehiago, elkartean senarra laguntzen aritu diren emakume asko ikusi ditut. Menpekotasuna duten
emakumeak lagunduta? Beno, gutxi, oso gutxi. Gainera, etorri direnak, normalean lagunak, lehengusuak,
ahizpak ... izan dituzte lagun, baina ez zure senarra, adibidez. Zure senarra, edo zure semea, edo zure alaba
... Badira lagunduta etorri direnak, baina askoz gutxiago, askoz gutxiago.
Nik bizitako egoeran egon daitezkeen emakumeei laguntza eskatzeko esango nieke.
Laguntza eskatu. Nik esango nieke, "familiaren laguntzarik ez baduzu, begiratu beste nonbait edo ETORRI
BAKARRIK, tratamenduan jada ez zarelako izango", baina hala egin behar duzu. Erabat bakarrik, zeure
burua ezin baita putzu horretatik atera, ezinezkoa da, ezinezkoa da. Beraz, laguntza behar duzu, norbaiten
laguntza behar duzu. Eta egin dezakezun onena elkartera etortzeko laguntza eskatzea da, hala ez bada, ezin
izango zara bakarrik atera, ziur. Eta laguntza eskatu edonon. Nik lagun bati esan nion, eta horrek ere asko
lagundu zidan, hain zuzen ere, gero elkartean egin genituen boluntarioen bazkarietara bera nirekin etorri da
".

Elkarrizketatutako emakumeek emakume gisa duten eginkizuna bereganatu
duten sakontasun eta naturaltasunak, konponezinak diren kalteak sortu ditu, horrek bere
bizitza ibilbidean zehar hartu dituzten erabakiak zehaztu baititu. Deigarria da gehienek
familiaren arreta eta pisu osoa bere gain hartzeko izan duten gaitasuna, beren beharrak eta
itxaropenak ahazteraino. Jarraian jokoarekiko mendekotasuna duten emakumeen istorio
txikiak agertzen dira, gai honi buruz hizketan:
Bai, nik uste baietz. Guk gauza askorekin ahal dugu. Guk geuk hartzen dugu dena
dure gain, hori ere aldatu beharra dago. Nire alaba, adibidez, ez da ni bezalakoa, uste dut hori izan
dugun kulturarengatik dela, arkaiko samarra. Nire burua apur bat irekiagoa dela uste dut. Baina,
dagoeneko aurrera egiten ari zarete emakume gazteak. Izan ere, errealitatean langileak gara,
etxekoandreak, etxeko kontuak eramaten ditugu eta ia perfektuak izan nahi dugu, eta ezin da izan. (51
urte, Emakumea)
Kontua da niretzat hasieran ez zela sakrifizioa, gustatzen zitzaidan umeak zaintzea,
ulertzen al didazu? Are gehiago, nik egiten nuen besteek nik bezain ondo egiten ez zutela
uste nuelako, ulertzen? Gustatzen zitzaidala esan nahi dut, baina aldi berean besteen
aitortza gustatzen zitzaidan, ez dakit. Baina nik ez nuen lortzen, hitzez behintzat, inork
ez zidan esaten ... Ez nuen. Are gehiago, nik nere aita-amaginarrebak nire gurasoak
baino hobeto zaindu ditut, eta dena ahaztu dutela uste dut. Eta ahaztu ez baldin badute,
ez dute aitzat hartu. (42 urte, Emakumea)

Jokoarekiko eta kirol apustuekiko mendekotasuna duten pertsonen nahaste psikiatriko eta
hauek agertzen diren uneari dagokionez, hautematen da, gizonezkoen kasuan, maila orokorrean, depresioa
edo antsietatea bezalako nahasteen agerpena mendekotasuna garatu ondorengoak direla, eta
emakumezkoen kasuan berriz, patologia mendekotsauna baino lehenagokoa dela eta bizi egoera konplexuen
eraginez sortu dela: tratu txarrak jasatea, bakardade sentimendua, gaixotasun kronikoak eta abar; baita
eraman duten bizitza bidea ere.
Elkarteetatara etorritako emakumeak bizi izandako egoera problematikoak seinalatzen
dituzte mendekotasun-jokabidearen kontrola galtzearen eragile, eta honek beraientzako interbentzio zehatz
baten beharraren garrantzia islatzen du. Izan ere, gizonezkoen kasuan, kasu gehienetan egoera
konplexuaguak edo problematikoak jokoaren ondorioz sortzen dira. Hori dela eta, emakumezkoen
testuingurua kontuan ez baldin bada hartzen, haien gaixotasunaren aldeko bilakaera zailagoa dela uste da,
eta horrek gaur egun egiten diren tratamenduen eraginkortasun txikiagoa azaltzen du.
Diziplina arteko interbentzio zehatza behar da, autoestimaren garapena, ahalduntzeko
balio duten tresnak, eta genero indarkeria jasaten duten kasuetan aholkularitza jorratzen duena.
Neurri hauek kontutan hartu gabe, oso zaila dela emakume horiek guztiak bizi duten egoera
konpontzea edo gutxienez hobetzea. Baita emakumeeen mendekotasunak ikusgai egin eta
normalizatzea.

Emakumeekin lotutako estereotipoak eta genero rolak ez datoz bat
mendekotasuna duen emakumeak bizi duen errealitatearekin; izan ere, arazo edo
baldintza hori guztiz kontra doa, emakumearen eraikuntza ideala oztopatzen
baitu, besteen zaintzaz arduratu behar baita, kasu askotan berea alde batera
utzita.
Ondorioz, jokoarekiko mendekotasuna duten emakumeak epai
bikoitza jasaten dute, eta horrek zaildu egiten du laguntza eskatzea lotsa eta
erruduntasun sentimendu sakonagatik, edo, laguntza eskatzean dutenean
mendekotasunak sortutako ondorioak larriegiak izaten dira
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Bai horixe. Errudun, lotsatuta sentitzen nintzen,
ez nekien zergatik egin nuen hori. (...) Beno, dana kontatu nuen arte.
Beldurra baino gehiago, lotsa. Nire lagunak ez lirateke harrituko, nire semealabak bai ordea. Eta gaur egun bingora joaten jarraitzen duten bi lagunek
baino ez dakite nire seme-alabez gain. (Emakumea, 45 urte)

Ba bingoa utzi eta etxera joaten nintzen bakoitzean izugarri gaizki pasatzen
nuen, pentsatzen nuelako ia nola egiten nuen hori, ez nintzela gehiago itzuliko
esaten nuen, hori ezin zela izan, hori ez nuela egin behar. Baina barruko
borroka indartsuagoa zen. Bai, bai, kalera ateratzen nintzen bakoitzean
damutzen nintzen joan izana, eta pertsona ezagun bat ikusten banu, batzutan
ere bingotik atera egin izan naiz, begira, lotsa. (Emakumea, 59 urte)

“Ausazko jokoekin nire lehen harremana txanpon-makinekin izan zen, lagunen artean. Bingo
makinarekin jolasten hasi ginen. 10 euro jokatzen genituen, 5 euro bakoitzak, edateko zerbait hartu eta horrela.
Eta gero, ba beste arazo batzuekin hasi nintzen, bakarrik joaten hasi nintzen. Jokoa nire ERRUTINAREN parte
bihurtu zenean benetako arazoa bilakatu zela uste dut, BAKARRIK JOLASTEN hasi nintzen; Hau da, esnatu,
etxean egon edo zerbait ikasi, eta joko aretora joan eta jolasten hasten nintzen. Gero, etxera heldu eta esaten
zuen: "zer egin dut, zer egin dut? Ez dut gehiago jolastuko" eta hurrengo egunean ba berdin.
Jokoan ISOLAMENDU ETA ARAZOEI IHES egiteko modua aurkitu nuen, ezertaz ez pentsatu
beharra; Jolas aretora joan, arazo ugari izan... eta denetaz ahaztu egiten nintzen. Ordubete, bi ordu, hiru ordu
edo ordu erdi egon nintezke ... Eta zerbait egin behar banu, ziur asko berandu iritsiko nintzatekeela hitzordu
horretara edo telefonoz deituko zidatela eta ez nuela hartuko makinan nengoelako ... Jokoak nire bizitzako
hainbat arlo kaltetu zituen; nire bikote harremana, orain nire bikotekide ohia, nire gurasoekin, nire lagunekin
dudan harremana; zu zeu denengandik baztertzen joaten zara. Humore aldaketak, edo lo gutxi egitea estrategia
paregabea pentsatzen ari zarelako. Gero ZORREKIN hasten zara eta pentsatzen duzu "bah, bueno, ziur bihar
berriro joan eta saria lortzen dudala" eta bueno, SORGIN-GURPIL bat da.
Neure kabuz uzten saiatu nintzen, birritan. Nahaspila batean sartu nintzen lehen aldiz, aitari
kontatu nion, berak orain dela urteak txanpon-makinak egiten zituen lanean, eta txikitan esaten zidan; "Hau
iruzur bat da, honek trikimailu mordoa ditu, bestela ez lirateke hainbeste areto egongo", eta ez zidan sinetsi, eta
orduan nire neska-lagun ohiari esan nion, kriston negarra. Aitak esan zidan ez geniola amari ezer esango, zorra
berak ordainduko zidala eta gero nik berari ordainduko niola. Eta 1-2 hilabete pasata, ZORRA KONPONDU
nuen bezain laster, berriro jokatzen hasi nintzen. Bigarren nahaspila nire neska-lagun ohiari bakarrik kontatu
nion. "Ez, aitak hil egingo nau" esan nuen.Laguntza eskatu eta jokoa uztea NIRE BIZITZAN INOIZ EGIN
DUDAN GAUZARIK ONENA izan da. Orain hemen nago, boluntario bezala, eta haiek lagundu zidaten moduan
jendeari lagundu nahi diot, hau OSO GOGOAN DUT uneoro. Jendearen artean ezagutza asko falta dela uste dut,
ez zaituztela ero edo gaizto gisa ikusi. Jendeak esaten du “bah, jokoa edozer baino gehiago gustatzen zaizu ...”
Ez, ez da gustatzen zaidala edo ez zaidala gustatzen. Heldu zen une bat jada ez zitzaidala gustatzen, gorroto
nuen, baina joaten jarraitzen duzu. Nik uste drogen bezelakoa dela. “Yonki“ bat bezala, "agh, YONKI
madarikatua". Azkenean berdina da, hemen ez dago sustantziarik baina ADIKZIOA DA, eta hori da, hori da nire
ustez ez dena normala ikusten.

"Zoritxarrez, gaur egungo gazteen artean oso normalizatuta dago, moda bat dela ere
esango nuke. Nik nere bizitzan zehar futbolean jolastu dut, eta jolasteari utzi behar izan nion. Eta futbolean,
adibidez, sobratutako diruarekin esaten zuten “botea ipini eta kirol apustua egin genezake" eta nik beti
esaten nuen “Nik ez". Eta “bua, ez zara bakarra izango, ezta? Eta nik "ez ...“. Nirekin jolasten zuen batek
arazoaz bazekien, eta beti esaten zuen “ba nik ere ez". Bien artean "ez, ez, nire dirua da, ez dut ezer apustu
nahi eta kito". Eta horrez gain, 18 edo 19 urte dituzten gazteek apustu egin dezakete, baina badaude apustu
egin ezin duten nerabe gazteak ere bai, eta inork ez du ezer edo ezer esaten, orduan hori aztertu beharko
litzateke. Adibidez, Reta, Kirolbet, Kirol-jokoa edo holako batetik pasatzen bazara, “joe, hau ume-mokoz
beteta dago!” esaten duzu.
Egoera horretan aurkitzen diren gazteei laguntza eskatzeko esango nieke, berraztertzeko ...
Ea... ez da erraza, azkenean bakoitzak bere momentua aurkitu behar duelako. Nire momentua esan
nezake… agian niri gertatu zitzaidan lehen aldian hona etortzen nintzen, lehenengo aldian. Baina, agian, ni
lehengo aldiz ez negoen hain kontzientziatuta, ez nuen nere aitak bere buruari emandako kolpe gogorra
jasan. Eta bigarren aldiz, kontzienteago etorri nintzen. Jende asko ez dator kontzientziatuta, belarrietatik
ekartzen dietelako datoz. "Edo hona zatoz ... edo amarengana bidaltzen dizut" edo ez dakit. Baina nik zer
esango nieke? Zatoz, eskatu laguntza eta ez zaitez ezertaz lotsatu. Gaur oso harro nagoela. Harro ez egin
nuenaz, konpontzeaz eta jendeari laguntzen egoteaz baizik. Baina hori, eskatu laguntza eta nahi baduzu
aterako zara, nahi baduzu atera zaitezke».

“Ni kinielekin hasi nintzen aitarekin txikia nintzenean, eta gero astero gutxi gora behera
jokatzen genuen, tradizio moduan, ezta? Baina, gero, nire kabuz, lagunekin hasi nintzen, asteburuetan
botatzen genuen apustua. Adibidez, Retan jokatzen genuen, RetaBeten, ligan zeuden partidetan apustu egiten
genuen, astebururo. Funtsean nik kirol apustuak egiten nituen, joko mota horrekin mendekotasuna garatuz.
Egia da behin edo behin erruletara jolasten nuela, zerbait botatzen nuen erruletara.
Arazo bat garatu nuen momentua ZOR desberdinak izaten hasi nintzenean da… Denbora
librea joko areto batean ematen nuen ... Kuadrillan geratzen ginen eta ni beti apur bat lehenago alde egiten
nuen apustuak egitera. Azkenean, lagunekin trago bat hartu beharrean, arratsalde guztia pasatzen nuen joko
aretoan, eta, azkenean konturaturatzen joaten zara, pixkanaka, arazoren bat izan dezakezula. Ez zaude
%100ean seguru, ezta? Egia da arriskua ikusten duzula, baina ez diozu garrantzi handiagorik ematen.
Azkenean etengabe zorpetzen ari zarela ikusten duzu; Gero zure lankideekin edo lagunekin duzun harremana
galtzen zoaz alde batera uzten dituzulako, familiako eztabaida gehiago dituzu ... Gauza anitz dira eta
antsietatea ere sortzen dizute, ezta? Esna egoten zara gauero, zor duzun guztian pentsatzen ari zarelako eta
dituzun arazo guztiei buruz. Ezinegonean bizi zara. Mendekotasuna garatzean beti bakarrik nengoen,
jendearekin egotea saihesten nuen lotsatu egiten nintzelako, ze gutxi-asko kontziente nintzen, baina noski, ez
duzu laguntzarik eskatzen ez duzulako nahi. Denbora guztian arazoa ezkutatzen saiatzen zara, harrapatzen
dizuten arte.
Azken finean, nik jokoan PLAZER antzeko zerbait aurkitu nuen. Neri plazerra eta exzitazioa
sortzen zidan, gustatzen zitzaidalako. Partidu edo momentuak tentsio gehiagorekin bizitzeko modu bat
bezalakoa zen. Alegia, tentsio gehigarri hori jartzen nion emozio gehiagorekin bizitzeko. Beti gustatu zait
lehiaketaren asuntua, beti izan naiz kirol zalea, edozein kiroletakoa, beti gustatu izan zait. Emaitzak asmatzen
jakin nahi nuen, hoberena nintzela sinesteko, neri hori gustatzen zitzaidan. Beti esan izan dut niri apustuak
egitea gustatzen zitzaidala. Ondo pasatzen nuen, benetan ondo pasatzen nuela.

Gogoan dut unibertsitateko klaseko afari mitikoetako bat, klase guztiak afaria genuen, 50
lagun inguru ginen. Eta nire amak 40€ eman zizkidan afaltzeko, eta nire etxetik jatetxera bidean, joko
aretoak daude, ba horietako batean sartu nintzen eta 10 minututan diru guztia gastatu nuen, eta ez nintzen
afarira joan. Gau osoa eman nuen han, kalean, etxera ezin nintzelako joan, ia ze istorio kontatzen nuen.
Azken finean gezurrak, eta gezur horiek pilatu egiten dira dena lehertu arte. Ni jokoa uzten behin baino
gehiagotan saiatu nintzen. Askotan "bah, hau da azkena, ez dut berriro jokatuko" esaten nuen, eta bueno 3
egun egon nintezke, gehienez aste bat, baina gero beti itzultzen nintzen. Menpekotasunetik ateratzeko beti
KANPOKO LAGUNTZA behar dela uste dut. Egia da hortik ateratzeko erantzukizunik handiena duen
pertsona eta konbentzitu behar duzuna zu zeu zarela, baina egia da laguntza gehigarri hori eta beharrezko
bultzada hori, ona dela uste dut.
Psikologo bati laguntza eskatu nion lehen aldian, gurasoek etxean harrapatu ninduten dirua
falta zelako. Nire aitak txartela egiaztatu eta dirurik ez zuela ikusi zuen. Nire amak berehala esan zidan "tira,
agian psikologoa behar duzu". Eta kasu horretan joatea onartu nuen. Egia da aldi lehen hortan ez zuela
funtzionatu psikologoarekin ez nuelako konektatu. Beraz, berriro jokora itzuli nintzen, berrerori egin
nintzen. Eta gero, bigarren aldiz harrapatu nindutenean, nire amak arazo hau ezagutzen zuen jendearekin
jarri zen harremanetan, eta elkarte hau gomendatu ziguten. Psikologo pribatu bat ere aipatu ziguten eta
horrek ere asko lagundu zidan. Azken finean nik zortea izan dut gaztea izanda konturatu naizelako,
honetatik gazte atera nahi izateaz, eta bizitza bat aurretik dudalako, gehiago ez nahastu eta akatsetatik
ikasteko eta zoriontsu bizitzeko. Pertsona gisa aurreratzen lagundu dit honek, bizitzako ikasketa bat
bezalakoa izan da.
Uste okerrak daudela uste dut, izan ere, jende asko ez da kontziente dagoen arazoarekiko.
Gazteenek kontrolpean dutela uste dute, beraientzako ez dela arazoa ... eta benetan ez dute mendekotasuna
denik uste. Hori jokoa gizartean normalizatuta dagoelako da. Adibide argia ikasturte amaierako ikasketa
bidaia izan daiteke, DBH 4koa, adingabeak, 16 urte. Dirua lortzeko, beti zozketarako edo loteriarako boletoak
saltzen genituen. Hori normalizatuta dago, loteria eta joko guztiak. Baina, noski, inork ez du arazo gisa
ikusten. Beti jartzen dut adibide hau, imajina ezazu: nik seme bat badut, eta ron botila bat ematen badiote
saldu dezan, kasu hontan esango nuke, “Zer egiten ari zarete? Zer egiten ari da ikastola hau? " Eta
iragarkien asuntu guztia...

Prebentzioari dagokionez, asko egiten ez dena, zerbait garrantzitsua dela iruditzen zait.
Eskoletan hitzaldiak eman, gazteek dauden arazoak ikus ditzaten. Arazo hau zer den benetan jakin
dezaten, eta tira, errealista izan daitezen dagoen guztiarekin, ze azkenean edonori gerta dakioke susto
galanta eramanez, bapatean harrapatu eta ia ez zarelako konturatzen.
Informazio falta dagoela uste dut, ez dutelako informatu nahi. Joko guztiaren atzean diru asko
dago, interes ekonomiko asko daude eta boterea. Ez zaie interesatzen ausazko jokoen asuntoa kentzea,
handik ateratzen baitira diru kopuru galantak, harrigarriak direnak, bai estatuarentzat bai beste
konpainientzat. Eta gero, kirolaren arloan ere ausazko jokoen munduan mugitzen den dirua ikaragarria
da. Onena prebenitzea da, joko aretoak existitzen jarraitzen badute ere, beti existituko direlako, arazoa
existituko delako, baina jendeari prebenitzeko informazioa emanda, jende asko konturatu daiteke berandu
izan baino lehen eta egoera larrietara iritsi aurretik.
Jokoarekin arazoak dituen gazte bati, zoritxarrez ateratzea oso zaila dela esango nioke, ia
ezinezkoa dela esango nuke. Laguntza eskatzea zaila den arren, beharrezkoa da. Eta hori, Jainkoari esker,
gaztea dela oraindik. Bizitza osoa dutela aurretik, hobetzeko, mendekotasun hori konpontzeko. 20 urtez
joko honetan jokatzen jarraitzen badute edo bizitza osoa jarraitzen badute, beraien bizitza eta inguruko
jendea suntsituko dutela. Zoritxarrez, mendekotasuna bizitza osorako da, gaixotasuna da. Zure bizitza
osoan ez duzu jolastu behar eta jakin ezazu zaila dela ateratzea, ez baita erraza. Ahalegin handia egin behar
duzu, lehenetsi behar duzu. Gogoan dut, astean egun bat futbolera entrenatzera joateari utzi behar izan
niola, eta orduan ezin nuen asteburutan jokatu. Inoiz hartu dudan erabakirik onena. Eta berrerortze bat
izan arren, ez duzu etsi behar. Hobe da horrelakorik ez gertatzea, baina tira, berriro eroriz gero eta hemen
bazaude, hori da garrantzitsua. Jende asko berriro erortzean ez da itzultzen. Gauza erraza da ihes egitea,
jokoan jarraitzea eta bizitza osoan horrela egotea, zure bizitza izorratuz, bide erraza da. Alde zaila arazoari
aurre egitea da.

Gaur egun gazteen taldea jokoarekiko edo/eta kirol apustuekiko mendekotasuna
garatzeko talde ahulenetako bat da. Ahultasun hori, neurri batean, gazteen ohiko ezaugarri batzuk
azaltzen dute; inpultsibotasun handiagoa, arrisku orientazio handiagoa eta hauen pertzepzio txikiagoa,
talde bateko kide izateko beharra edo norberaren identitatea bilatzea. Gainera, kirol apustu eta joko
publizitate kanpaina gehienak biztanle gazteenei zuzenduta daude. Guzti honek, ausazko jokoen
irisgarritasun eta eskuragarritasun handiarekin batera, nerabe eta gazteak portaera mota honen helburu
erraza izatea suposatu dute.
Azken hamarkadan goranzko joera antzeman da joko arazo edo arazo patologikoengatik
laguntza eskatzen duten gazteengan. Zenbait desberdintasun daude gazteenen eta helduen profilen
artean. Orokorrean, gazteak jokoan sozializazio eran hasten dira, adrenalina bilatzeko edo diru azkarra
irabazteko modu gisa. Menpekotasunaren garapena oso azkar gertatzen da, batzutan 1-2 urte inguruko
epean, ekonomian eta arlo psikologikoan eta soziofamiliarrean dagokion okertzearekin batera.
Hau guztia, lehenik eta behin, jokabide horiek gazteenen aisialdian zenbaterainoko
normalizatuak eta integratuak dauden eta haiek dakartzaten arriskuen inguruan dagoen informazio falta
handia kontuan hartzera garamatza. Bigarrenik, ausazko jokoak arautzen dituen araudietan aldaketak
egin behar dira, biztanleriaren osasuna zaintzera bideratuta eta batez ere adingabeei eta gazteei
zuzenduta. Eta hirugarrenik, arazoari buruzko prebentzio, informazio eta sentsibilizazio-ekintzak
egitearen garrantzia, arrisku posibleak gutxitzeko eta ausazko jolasen erabilera ludikoa eta arduratsua
sustatzeko.

"Jokoarekin nire lehen kontaktua ikastera joaten nintzen institutuaren ondoan nuen
tabernaren txanpon-makina izan zen, primeran gogoratzen dut tabernako makina hori. Hasieran, batez ere
txanpon-makinekin garatu nuen joko patologikoa. Jokoa kontrolatzen ez nuen zerbait zela pentsatzen hasi
nintzen gauza asko egiteari utzi nionean, nuen baino diru gehiago xahutu eta jarduera asko egiteari utzi
nionean. Eta noski, jendearekin komunikatzeari utzi nion. Azkenean, jokoan neure buruari galderarik egin
behar ez nuen denbora pasa bat aurkitu nuen, eta ez nituen arazoak erantzun beharrik ere. Dena ahazten
nuen ... Jokoan errefuxiatu nintzen. Oraindik ere jokoa jokalariek galtzeko egina dagoenaren uste bera dut,
ez irabazteko, ez dut uste inoiz dirua irabazteko asmorik izan nuenik.
Baina beno, ondorioak erabatekoak izan ziren, pixkanaka nire bizitzako arlo GUZTIAK
kaltetu ziren, eskalan: lehenik, soziala; gero ekonomikoa, gero emozionala ... Jokoak guztiak ikutu zituen,
ikasketak, lana, familia, (...) aipa ditzakegun zazpi, zortzi, guztiak okertzen joan ziren pixkanaka.

Jokoa nire kabuz uzten saiatu nintzen askotan. "Auto-blokeoak" jartzen nizkion nere
buruari, pasahitz desberdinak jartzen nituen kontuetan, txarteletan edo ... Ez jokatzen edo dirua etxean
uzten saiatzen nintzen, bi hilabete ere egin nituen jokatu gabe, baina jokatzeko gogoa beti indartsuagoa zen
ez jokatzeko gogoa baino…noski. Gezur, zor bola izugarria kudeatu ezin izan nuenean eta dena lehertzean,
hau da, familiak jakin zuenean, elkartera ekarri ninduten ia lepotik helduta, nik ukatzen jarraitzen nuelako.
Egia esan, inoiz ez nuen erabaki laguntza profesionaletara jotzea, hala ere, elkartearengatik ez balitz ... eta
nire familiarengatik, noski ... nork daki noraino iritsi nintekeen. Tratamenduarekin jarraitzea nire bizitzan
hartu dudan erabakirik onena izan da.
Gaur, jokatu gabe hainbeste denbora egon ondoren, eta daukadan esperientzia guztiarekin,
gauza asko nabarmenduko nituzke. Gizakiak menpekotasunean erortzeko duen erraztasuna edo
haulkortasuna nabarmenduko nuke, zein erraza den, eta jolasteko modu guztietara dagoen sarbidea, eta
gero eta gehiago erasotzen dituela gazteagoak diren eta arrisku pertzepzioa ez duten gazteak. Beste bat,
jokoari buruz falta den informazio guztia da, jokoaren arriskuak ez ezik, etorkizunean sor dezakeena eta
inguruko jende askori sor dezakeena. Gainera, gizarte mailan gai honi buruzko informazio asko falta dela
uste dut... Tabu bat bezalakoa dela esango nuke. Azken finean jokoaren alde dibertigarri eta zirraragarria
irakasten digute, baina, jakina, horrek ez du zerikusirik jende askok bizi duen errealitatearekin "

«Nire lehen kontaktua 1996 edo 97 inguruan izan zen, urte horien inguruan. Nire jokoa beti
makina-txanponak ziren. Tabernetan, orduan ez zeudelako joko areto eta horrelako gauzik. Tabernak ziren
eta gainera nik nire tokirik gogokoenak nituen, nire errutinak. Niretzat arazoa izaten hasi, eta kontroletik
kanpo nengoela jabetzeko momentua, ni ez nintzen oso kontziente izan une hartaz. Hala ere, taberna batera
joan, “pote" bat eskatu eta makinan jotzeko kanbioak eskatu nituen egunean izan zela uste dut. Egun hartan
... jolasteko "heldu" sentitu nintzen, hau da, egun osoan pentsatzen egon nintzen lanean amaitu bezain laster
tabernara joango nintzela, eta asmatu dezakezu zer gertatu zen. Uste dut maila emozionalean izan zela,
etxean, enpresan arazoak nituela... Hala ere, egun hartan premeditatua izan zen. Goiz amaitu nuen lana,
arratsaldeko 6ak aldera gutxi gora behera ziren eta esan nuen "pote bat hartu eta jokatu egingo dut". Ez dut
inoiz ahaztuko, 5000 pezetako billetea eman tabernariari, eta “eman kanbioak makinan jokatzeko“ esan nion,
MAKINAN JOKATZEKO ...
Hori izan zen kontrola galdu nuen lehen unea. Beharbada hasiera batean arazoak ahazteko
erabiltzen nuen. Jokoa niretzat ez zela inoiz arazoa izango pentsatzen nuen. Nola gaindituko ninduen jokoak
ni? Neretzat arazo larria ez zela izango ustearen harrokeria etengabea zen. Jakina, hori sinesteko fabrikatzen
dituzun gezur-kopurua izugarria da, ezta? Baina ez, inoiz ez nuen suposatu arazo bat izango zenik. Dirua
hartu, bertara joan eta den-dena ahazten nuen. Oso sentimendu atsegina izan zen, oso pozgarria, beno,
munduko onena nintzela uste nuen. Baina noski, hori guztia ez zen erreala, hondamena zen, eta ez dut esan
nahi ekonomikoki soilik, mundu guztiak jokoaren arazoa diruarekin erlazionatzen du, baina ez, askoz harago
doa eta dirua baino askoz garritzitsuagoak diren arloak ukitzen ditu. Maila emozionalean, autoestima,
imagina dezakezu, denbora pasa ahala izan naiz kontziente. Nire bizitza eta nire inguruan bizi ziren
pertsonak. Batez ere nire alaba eta garai hartan nirekin bizi zen pertsona. Inoiz jokatu izan ez banu, jakina,
erantzukizun gehiago hartu izango nituzke. Baina tira, kaltetu nagusia ni naiz, zentzu horretan, onerako eta
txarrerako. Egoera hori bizitzeak eta nire burua birgaitzeak, gaur arte, gauza onak ere ekarri dizkidalako,
gauza asko birpentsatu ditut eta beste askotan hobetu dut. Uste dut zenbait ondorio atera ditudala, jokoaren
arazoa izan ez balitz, sekula aterako ez nituzkenak.

Gaur egun arte, jokoarekiko mendekotasun arazo bat lortzeko laguntza bilatzen duten
pertsonen batez besteko profilak gizonezko aurpegia izaten jarraitzen du. Adinari dagokionez ordea,
gazteen gorakada nabarmena da, duela urte batzuk adin ertaineko gizona bait zen"jokalari klasikoa".
Heldueetan, gazteen taldearekin alderatuta, jokoaren agerpena eta menpekotasunaren
garapena beranduago izaten da, dagokion kalte ekonomiko, psikologiko, familiar eta sozial
progresiborekin. Gizon helduek gehien kontsumitzen dituzten jokoen artean txanpon-makinak eta kiniela
daude, eta hasieratik bakarrik eta ihesbide moduan jokatu ohi dute.
Normalean, jokoarekiko mendekotasuna garatu duen pertsonaren inguruan alarmak
pizten dituena eta laguntza eskatzea erabakitzen duen arrazoia, jokoaren ondorioz jasan dezaketen egoera
ekonomiko kritikoa da, batez ere zorrak agertzen direnean. Hala ere, haiek eta bere inguruneak jasaten
duten min emozional eta erlazionala dela eta, normalean gazteek baino laguntza eta interbentzio
psikologiko intentsiboagoa eta luzeagoa eskatzen dute.
Berreskurapen prozesua luzea da; Bizitzako ohituretan, pentsamoldeetan eta harreman
dinamiketan aldaketak egin eta finkatzeko denborak, ahalegina eta bizitzako arlo batzuk uztea eskatzen
ditu. Hala ere, tratamendua amaitu eta urte batzuetara, elkarrizketatuek menpekotasunaren errekuperazio
prozesua jasan izanak eragindako hazkunde pertsonalaz hitz egiten dute, mendekotasunak sortutako
ondorioak gazteenak baino larriagoak izan arren. Gizarte mailan arreta erakartzeari dagokionez bigarren
postura pasatu arren, gaur egun oraindik badira ezaugarri horiei erantzuten dieten eta laguntza behar
izaten jarraitzen duten gizonak.

«Nire senidearen arazoa hondoa jo zuenean aurkitu nuen. Egun batean etxera joan nintzen
txartela bueltan eman zidatenean, azkenaldian askotan pasatu zitzaidana, eta esan zidan "itxaron nazazu
etxean, zerbait esan behar dizut". Ezkontzaren urteurrena zen, eta orduan etxean itxaron nion eta hor esan
zidan. Txantxa bat zela uste nuen, ezin nuen sinetsi. Beno, orduan nire anai eta bere anaieri deitu nien eta
berarekin elkartu ginen eta ... orduan esan zigun, besteak beste, laguntza behar zuela. Nik gauza arraroak
nabaritu nituen azkenaldian, burua beste zerbaitetan zuen beti. Nire senarra beti oso familiako-pertsona
izan da, bere alaben arduratsu, eta nirekin oso adi beti. Beno, ba momentu hortan guztiz kontrako jarrera
zuen. Beste modu batera esanda, bere alabak jainkoaren esku utzi zituen, nik egiten nien errieta, inoiz ikusi
ez zena... esan dezagun beti, bera izan zela polizia txarra, eta bat-batean polizia txarra ni nintzela ohartu
nintzen. Eta ... beste jarrera bat, nirekin, emakume gisa, ez ninduela begiratu ere ez egiten. Orduan nik
galdetu egiten nion eta bere arabera, ez zuen inolako arazorik nirekin. Ez nuen ezer ulertzen. Beti oso, oso,
oso haserre, oso urduri zegoen, lo gaizki egiten zuen ...
Uff, oso gaizki sentitu nintzen, hona etorri nintzen egunera arte faltan botatzen nuen
ulertzen ninduen pertsonaren bat, gertatzen zitzaidana ulertzen jakin zezakeena ... Ekintzara etorri
nintzenean lortu nuen, jada ez nintzen bakarrik sentitzen, ni bezalako jende asko zegoelako eta frikia ez
zena. Ulertzen ninduten, bazekiten arazoa zein zen, gaixotasun bat dela, jendeak ulertu ez arren. Azaldu
zidaten, kontatu zidaten, arazoa identifikatzeko beldurra kendu zidaten. Familian sortzu zituzten arazo
guztiengatik senide askok kaltetua gaiztoa zela uste zuten, gehienak. Orduan bai, birgaitzean eta ondo ikusi
dutenean, esan dezagun bere normalitarera itzuli direla. Inork ez zuen ulertzen nola izan zezaketen jarrera
hori gurekin, nik ere ez, Ekintzara iritsi nintzen arte.
Une horretan elkarteari esker orain dudan informazio guztia izango banu, askoz lehenago
identifikatu ahal izango nuke arazoa. Nire senarrak, esan didanaren arabera, 10 urte zeramatzan jokatzen,
hau da, 10 urte banekiela zerbait gertatzen ari zela baina ez nekiela zer zen. Hau da, informazio falta dago
gizartean, zuri gertatzen ez bazaizu existitzen ez den arazotzat hartzen da, eta errealitatean, uste duguna
baino askoz jende gehiago dago arazo honekin. Jendeak informaziorik ez duela uste dut, eta informaziorik
ez izatea ez zaiola inporta... Nik, egia esan, beste emakume batekin zebilela edo uste nuen... ez nuelako
inolako informaziorik. Eta elkartean ezagutu ditudan beste bikote batzuk ere gauza bera pentsatu dute.
Imajinatzen duzun azken gauza joko arazoa da. Inork ez zidan ezer irakatsi gai honi buruz "»

Arazo hau duen pertsona baten errekuperaziorako,
familiaren papera funtsezkoa da. Laguntzarik gabe
sendatzea lortzen duen jendea egon arren, Ekintza Aluvizen
esperientziaren
arabera
familia
eta
inguruaren
laguntzarekin
tratamendua
arrakastatsua
izateko
probabilitatea askoz handiagoa da.
Hori dela eta, ESKERRAK eman nahi dizkiegu
prozesu honetako parte diren pertsona guztiei, jokoarekiko
edo / eta kirol apustuei menpekotasuna duten pertsonak
laguntzeagatik. Eginkizun horrek dakarren zailtasunaz
jabetu gara eta ez dugu aukera hau galdu nahi izan hau
balioan jartzeko, ezbehar guztiak izan arren, borrokatzeari
utzi ez dioten familia guztiei eskerrak emanez.

Jokoarekiko
edo
kirol
apustuekiko
mendekotasuna duzula edo joko problematiko edo
patologikoa garatzeko arriskua duzula uste baduzu, ez
izan zalantzarik gurekin harremanetan jartzeko.
Lagun zaitzakegu!
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