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Ausazko jokoen gaiak, joko horien tipologia edozein izanda ere, proiekzio handia 
izan du gizartean, politikan eta ekonomian. Azken hamarkadotan, apustuak egiteko 
aukera berriak garatu direnez, bereziki online bertsioa, eta Estatuan eta autonomia 
erkidegoan sektorearen arauketan araudi berriak ezarri direnez, areagotu egin da 
jokoari eta hark gizartearekin duen harremanari buruzko eztabaida publikoa. Hala 
ere, aurreiritziz, estereotipoz eta aurrez moldatutako ideiez beteriko gaia izaten 
jarraitzen du, eta ikerketak arreta handiagoa eskaini behar lioke horri.

Duela hamarkada batzuetatik hona, Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizunen 
Zuzendaritzak interes eta arreta handia eskaini dio jokoaren gaiari, hain zuzen 
ere deskribatutako egoerari aurre egiteko. Interes horren ondorioz, Euskadiko 
Administrazio publikoa aitzindari izan zen Estatuan, arauketaren arloan batik 
bat. Faktore horrek Euskadiko jokoaren enpresa sektorearen ezaugarri berezietan 
ere izan du korrelazioa. Proiektu bat eraikitzen jarraitzeko ildo horretan, azken 
mugarrietako bat 2019an Jokoaren Euskal Behatokia eratu izana da. Sustatzen 
dituen ikerketa eta txostenen bidez informazioaren iturri pribilegiatua izatea da 
behatokiaren xedea, hala estatistikaren nola demoskopiaren eremuetan, eta, beraz, 
erabilgarritasun handiko erremintak eskaintzea agintaritza publikoek dagozkien 
neurri politiko eraginkorrak ezar ditzaten. 

Ikergune horren jardueran, zenbait ikerketa egin dira, dagozkien txostenekin, honako 
hauen inguruan: Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa eta 
joko-ohiturak (2019) eta Jokalarien prebalentzia, ohiturak eta profilak Euskadin 
(2020). Hurrengo orriotan, labur aurkezten dira1 azken txosten horretatik ateratako 
ideia eta ondorio nagusietako batzuk; txosten hori Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintza saileko irakasle-ikertzaileek 
egin dute.

Azken azterlan horri dagokionez, batik bat aipatu behar da helburua izan dela 
haren bidez euskal herritarrek jokoarekin duten harremanaren erradiografia bat 
egitea. Hainbat alderdi jorratu ditugu horretarako, hala nola jokoaren sozializazioa, 
jokalarien profilak eta sor daitezkeen arazoak. Informazio honen asmoa, esan 
bezala, eztabaida eta polemika soziopolitiko gogorrak eragiten dituen gai honen 
inguruan argi gehixeago eskaintzea da. Azterlana, gainera, nahiko aitzindaria da, 
bai autonomia erkidegoan eta bai Estatuan, azterlan gutxik erradiografiatu baitituzte 
lurralde jakin bateko herritarrak ikuspegi soziologikotik. 

1 Jokoaren Euskal Behatokiaren web orrian dagoen txostenean, azterlanaren bertsio zabalagoa 
eta garatuagoa kontsulta dezakezue: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/jokoaren-euskal-
behatokia/

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/jokoaren-euskal-behatokia/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/jokoaren-euskal-behatokia/
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Azterlana egiteko, metodologia kuantitatiboa erabili dugu: 1.200 inkesta pertsonal egin 
dizkiegu, etxean, 18 urtetik gorakoei, 2020ko irailaren eta urriaren artean. Laginketa 
geruzatua egin genuen (esleipen sinplea), habitataren, adinaren eta sexuaren araberako 
kuotekin; ausazko ibilbideen sistema, laginketako eta haztapeneko 34 punturekin 
lurralde historikoko. % 95eko konfiantza tartea, ± 2,8ko errore marjinarekin2.

2 Dokumentu honen amaieran, fitxa tekniko osoa kontsulta dezakezue.
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Jokoak Euskadiko biztanleen artean duen presentziari buruzko 
begirada orokorra

Nabarmendu beharreko lehen alderdi esanguratsua da jokoak presentzia argia 
duela Euskadiko gizartean, zenbait adierazlek erakusten duten bezala; in primis, 
biztanleen %  70,5ek azken urtean gutxienez behin jokatu baitu edo egin baitu 
apustu. Bestalde, % 29,5ek ez dute ezertan jokatu edo ez dute inolako apusturik 
egin denbora tarte horretan bertan. Paraleloan, gainera, nabarmendu beharra dago 
inkestari erantzun dioten pertsonen gehiengoak (% 79) baieztatu duela haurtzaroan 
eta/edo gaztaroan familiartekoren bat jokatzen ikusi zuela, eta ehuneko txikiagoak 
baina hala ere esanguratsuak (%  24,7) aitortu duela 18 urte bete aurretik hasi 
zela jokoan, hau da, legez ezarritako gutxieneko adina baino lehen. Sozializazio 
prozesuak eginkizun erabakigarria du egoera horretan, eta, nolanahi ere, jokoak 
gizartean duen presentzia eta normalizazio maila altua erakusten duten elementuak 
dira. 

Jokoaren ezaugarriei dagokienez, eta betiere egindako analisitik abiatuta, nagusiki 
ondorioztatzen da ia jokalari guztiek (%  95,1) nahiko denbora gutxi eskaintzen 
diotela jokoari (astean ordu bat baino gutxiago), eta ehuneko txiki batek (% 4,9), 
berriz, 1 eta 3 ordu bitartean. Gastatutako diruari buruzko datuek, Euskadin jokoaren 
dinamikak deskribatzeko beste aldagai bat izanik, antzeko egoera erakusten dute: 
jokalari gehienek (% 95,2) hilean 50 € baino gutxiago gastatzen dituzte jokoan, eta 
ehuneko txiki baina esanguratsu batek (% 4,8) kopuru hori baino gehiago gastatzen 
du. Datu horiek adierazten dute jokoa, herri kulturan oso hedatuta eta sustraituta egon 
arren, kasurik gehienetan problematikarik ez dakarren denbora-pasa ludikoa dela. 
Jendeak nagusiki dirua irabazteko jokatzen du (guztizkoaren % 65,8); bigarrenik, 
tradizioa dela uste duelako (%  18,6), eta, hirugarrenik, dibertitzeko (%  12,5). 
Baina, kolektiboaren arabera, lehentasunak aldatu egiten dira: gazteek ehuneko 
antzekoetan jokatzen dute dibertitzeko eta dirua irabazteko; gizonek diruagatik 
batez ere, eta emakumeek, atzerritarrek bezala, tradizioagatik.

Joko motari dagokionez (1. grafikoa), nabarmentzeko moduko lehen elementua da 
arreta gehien pizten duten jokoak denboran zehar finkatutakoak direla, tradizio 
eta gizarte proiekzio handikoak; besteak beste, Loteria Nazionala (% 41,6), loteria 
primitiboa (% 40,8) —bi joko horiek Estatuko Loteriaren Estatu Sozietatearen (SELAE) 
mendekoak dira—, eta, hurrengo, baina alde handiarekin, ONCEren kupoia (% 6,9). 
Podiumeko ausazko hiru jokoak, tradiziozkoak izateaz gainera, publikoak edo ia 
publikoak (ONCE) dira. Alabaina, hedabideetan eta eztabaidetan presentzia argia 
duten baina espazio publikotik kanpora dauden jokoak —online pokerra edo beste 
online joko batzuk, adibidez— ilararen amaieran daude (% 0,1 eta % 0,9, hurrenez 
hurren); dena den, errealitate hori nabarmen zehazten da biztanleriaren kolektibo 
zehatzetan, aurrerago argitzen denez. Ikus daitekeenez, jarraitzaile gehien dituzten 
jokoak soilik aurrez aurre joka daitezkeenak dira. Horrek azaltzen du zergatik 
gaur egun oraindik ere biztanle gehien-gehienek (% 93,2) aurrez aurre baino ez 
duten jokatzen; % 1,4k online jokoetara baino ez du jokatzen. Nolanahi ere, azkar 
aldatzen ari da errealitate hori. Eta gazteenen kasuan, gainera, ñabardurak egin 
behar dira, gehienbat online jokoetan aritzen baitira. Azken datu horrek ausazko 
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jokoen arteko heterogeneotasuna erakusten du, nolabait. Azken kasu horretan, 
adina eta hezkuntzako/teknologiako baliabideak aldagai baztertzaileak dira. Hori 
guztia dela eta, esan genezake apustuen eta ausazko jokoen sektorean eraldaketa 
gerta daitekeela datozen hamarkadetan, eskaintza handitzen ari delako eta, horrez 
gain, profil demografikoak aldatzen ari direlako. 

1. grafikoa. Joko mota gogokoena (%)
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Iturria: Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana, 2020.

Lehen esan dugu jokalari gehienek alderdi ludikoak bultzatuta jokatzen dutela, eta 
horrek ez duela esan nahi adikzioarekin harreman zuzena dagoenik. Hala eta guztiz 
ere, biztanleriaren ehuneko txiki baina esanguratsu batek arazoak ditu jokoarekin, 
eta errealitate hori xehetasunez aztertu behar da, kaltetuen eta inguratzen dituztenen 
bizitzan inplikazioak dituelako, eta gizarte politikak diseinatzean kontuan hartu 
beharrekoa delako.

Horren inguruan, argitu dezagun azterlan honetan NODS (NORC DSM-lV Screen 
for Gambling Problems) tresnaren bidez detektatu dugula jokoarekin lotutako 
arazoen presentzia. Tresna estandarizatu bat da hori, zuzenean Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders3 delakoaren ondoriozkoa, eta gai horren 
arloko ia azterlan guztietan erabiltzen da. Azken batean, kalitate handiko tresna da, 
baina baita oso zorrotz eta murriztailea ere; horregatik, gerta daiteke jokoarekin 
zerikusia duten problematikak ez egotea beren osotasunean jasota, eta behar baino 

3 American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV, 
revised text. Washington, D.C.: American Psychiatric Association (itzulpena gazt., Bartzelona: Masson, 
2002).

Jokoak Euskadiko biztanleen artean duen presentziari buruzko 
begirada orokorra
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presentzia txikiagoa izatea. Horri, gainera, beste elementu bat gehitu behar zaio, 
zeinaren ondorioz jokoaren arazoa beharbada ez den behar bezala azaleratzen: 
horrelako arazoak oso gai delikatuak dira, eta litekeena da arazoa duenak 
nolabaiteko errezeloa izatea elkarrizketatzaileari horren berri emateko orduan. 
Horri desiragarritasun sozialaren efektua esaten zaio. Bi elementu horiek presente 
izan behar dira tresna horren emaitzak interpretatzeko orduan. 

NODSen eskalan oinarritutako analisitik abiatuta, egiaztatu dugu Euskadiko 
biztanleen % 2,2k jokoarekin zerikusia duen arazo motaren bat dutela edo izan 
dutela bizitzan zehar, eta % 1,0k azken urtean (2. grafikoa). Xehetasun handiagoz, 
ikusten da biztanleen %  1,2 arriskuko jokalariak direla edo izan direla noizbait 
beren bizitzan; %  0,5, arazodun jokalariak, eta %  0,5, jokalari patologikoak4. 
Azken urtean, ehuneko horiek honako hauek dira: % 0,6, % 0,2 eta % 0,1, hurrenez 
hurren.

2. grafikoa.  Beren bizitzan jokoarekin lotutako arazoren bat izan duten biztanleak, 
NODSen arabera (%)

2,2

1,2

0,5 0,5

Jokoarekin arazoren 
bat izan

Arriskuan Joko-arazoa Joko patologikoa 

Iturria: Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana, 2020.

4 NODS galdetegia jokoarekin lotutako hainbat portaera eta jarrera problematiko islatzen dituzten 
17 itemez osatuta dago. Item horiei emandako erantzunetatik abiatuta, lau taldeko sailkapen bat sortzen 
da, puntuazio positiboa lortu den kategoria kopuruaren arabera. Xehekiago: 0 kategoria: joko arazorik 
gabe; 1-2 kategoriak: arriskuan dagoen jokalaria; 3-4 kategoriak: arazoak dituen jokalaria; 5 kategoria 
edo gehiago: jokalari patologikoa.

Jokoak Euskadiko biztanleen artean duen presentziari buruzko 
begirada orokorra



- 10 -

Jokoaren Euskal Behatokia 2020

Jokalarien prebalentzia, ohiturak eta profilak Euskadin2. JOKOAREN
EUSKAL BEHATOKIA
OBSERVATORIO VASCO
DEL JUEGO

Datuak biztanleriara oro har eramatean, kalkula daiteke 40.000 pertsona inguruk jokoarekin 
zerikusia duen arazo motaren bat izan dutela beren bizitzan zehar, eta gaur egun 18.000 
pertsona baino gehiago daudela egoera horretan (1. taula). Kolektibo hori biztanleriaren 
ehuneko txikia bada ere, termino absolutuetan nahikoa izan daiteke hari neurri publikoren 
bat aplikatzeko. 

1. taula.  Arrisku jokalarien, joko arazoak dituztenen eta jokalari patologikoen kopuruaren 
zenbatespena Euskadin

  Bizitzan zehar Azken urtean

Joko patologikoa  9.762  4.480

Joko arazoa  8.650  2.195

Arriskuan 21.639 11.715

GUZTIRA 40.051 18.390

Iturria:  Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana (2020) eta EUSTAT. Biztanleen udal 
estatistika, 2020.

Egoera problematikoen eta joko tipologiaren artean harreman bat ezartzeak 
arretagunea eragin dezake. Horrela eskuratutako emaitzak kontuz interpretatu behar 
dira estatistikaren aldetik, lagina txikia baita. Hala ere, interes handikoak dira; izan 
ere, xehetasunetan sarturik, eta egindako azterketatik abiatuta, argi ikusten da joko 
arazoen presentzia asko aldatzen dela joko motaren arabera. Maila gorena honako 
hauetan lortzen da: online pokerrean, apustu aretoetan, online kirol apustuetan, 
kasinoan, bingoan eta txanpon makinetan. Aitzitik, ONCEren kupoiaren eta loterien 
kasuan, maila minimoetan dago (3. grafikoa). Datu horiek erakusten dute joko bat 
ere ez dela automatikoki eta nahitaez problematikoa, baina modalitate batzuek 
adikzioak sortzeko gaitasun handiagoa dutela itxura guztien arabera. Adikzioa 
sor dezaketen horien atzean, zenbait faktore egon daitezke, hala nola sarien 
erakargarritasuna edo garapeneko gizarte giroa. Kasu honetan, analisi zuzena 
egin ahal izateko, arrisku egoeran dauden pertsonen ikerketa monografiko bat egin 
beharko litzateke.

Jokoak Euskadiko biztanleen artean duen presentziari buruzko 
begirada orokorra
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3. grafikoa.  Jokoarekin arazoak dituzten edo izan dituzten biztanleak, zenbait motatako 
jokoetan jokatu duen populazio osoarekin alderatuta (%)
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Iturria: Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana, 2020.

Azkenik, familiaren testuinguruak arrisku edo mendekotasun egoerak agertzearekin 
duen lotura nabarmendu behar da: joko arazoak dituzten pertsonen artean, gehienek 
(% 85,5) haien familia ingurunean badute problematikaren bat duen baten bat. Puntu 
hori ez dator bat datu orokorrarekin; izan ere, ehunekoa, kasu horretan, % 23,3ra jaisten 
da. (4. grafikoa). Datu hori nabarmendu egin behar da; izan ere, familia «herentzia» 
horren ondorioak, familia ekintzaren osagai sozializatzailea, esku hartzeko funtsezko 
lan arlo bilakatzen dira.

4. grafikoa.  Joko arazoak familia ingurune orokorrean/pertsonalean (%)
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Iturria: Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana, 2020.

Jokoak Euskadiko biztanleen artean duen presentziari buruzko 
begirada orokorra
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Orain arte, Euskadiko gizartean jokoak duen ikuspegi orokorra erakutsi dizuegu. 
Irudi orokor horren atzean, ordea, alde esanguratsuak daude, eta horiek ezagutu 
eta nabarmendu egin behar dira, errealitatearen benetako irudia izateko eta, hala, 
norberaren beharretara egokitzen diren neurriak diseinatu eta ezarri ahal izateko. Hori 
horrela, funtsezkoak dira gizarte ikerketaren aldagai klasiko batzuk, hala nola sexua, 
adina eta klase soziala5.

Ikuspegi zehatzago batetik, kontuan izan behar den lehen elementua sexua da, edo, 
beste modu batera esanda, emakumeen eta gizonen errealitateen arteko aldeak. Nahiz 
eta jokalarien ehunekoa funtsean bera den bi kasuetan, jokatzeko ohiturak alderdi 
askotan desberdinak dira, eta gizonek emakumeek baino intentsitate handiagoz 
jokatzen dutela erakusten dute. Hori zenbait adierazle kontuan hartuta ondorioztatzen 
da, besteak beste: ausazko jokoetan emandako denbora handiena (gizonen % 7,8k 
astean ordubete baino gehiago jokatzen dute, eta, emakumeen kasuan, %  2,3k); 
haietan gastatutako dirua (gizonen %  7,3k hilean 50  € baino gehiago gastatzen 
dituzte, eta, emakumeen kasuan, % 2,3k), eta joko kopurua (gizonen % 23,5ek 3 
joko edo gehiagotara jokatu dute, eta, emakumeen kasuan, %  16,8k). Gainera, 
nabarmendu beharra dago, halaber, askoz ere ohikoagoa dela jokoan adingabe 
direla hastea (gizonen artean %  35,8 eta, emakumeen kasuan, %  13,9). Beraz, 
gizonen kasuan jokorako problematika handiagoak daudela pentsarazten diguten 
elementu batzuk daude. NODSek, oraingoan ere, erakusten digu gizonen %  2,9k 
beren bizitzan zehar mendekotasun graduren bat garatu dutela; emakumeen kasuan, 
% 1,3k (2. taula). Aurreko baieztapen hori, zeina behin eta berriro baieztatzen baita 
literatura akademiko espezifikoan6, genero egituraren eta identitatearen analisian 
oinarrituta azal daiteke. Xehekiago mintzatuz, alde batetik, kontuan hartu behar da 
historikoki gizonek esku eta kontrol handiagoa izan dutela diruaren gainean, eta horrek 
erraztu egin duela jokoan eta apustuetan askatasunez mugitzea eta, horrekin batera, 
jokoak dakartzan arazoetan sartzea. Aldi berean, kontuan eduki behar da —eta, segur 
aski, funtsezko elementua da gaur egungo testuinguruan— genero egiturak arriskua, 
emozioa, zirrara eta adrenalina bilatzearekin lotutako jokabideak sustatzeko joera 
duela gizonezkoen kasuan, baina ez emakumezkoenean7. Horrek, gizonen kasuan, 
zenbait motatako arrisku jokabideak hartzea sustatzen du, eta, esparru horretan, 
jokora jotzeko aukera ere susta dezake eta, gainera, joko «neurrigabeagorako» eta 
kontrol gutxiagokorako bide eman dezake. Politika espezifikoak diseinatzeko orduan 
kontuan hartu beharreko elementuak dira. Aldi berean, kontuan edukitzea behar da 
joko arazoak ez direla gizonezkoen ezaugarri esklusiboa; neurri txikiagoan bada 

5 Txostenaren bertsio osoan, xehetasun gehiagoz ikus litezke beste aldagai soziodemografiko batzuekiko 
gurutzatzeak. 
6 Adib. Becoña, E. (2004). Prevalencia del juego patológico en Galicia mediante el NODS. ¿Descenso de 
la prevalencia o mejor evaluación del trastorno?, Adicciones, 16(3), 173.-184. or.
7 De Keijzer, B. (1997). El varón como factor de riesgo: Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. 
In: Tuñón, E. (koord.), Género y salud en el Sureste de México, ECOSUR y UJAD. Mexiko: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco.
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ere, emakumeei ere eragiten diete arazo horiek, eta haien errealitate espezifikoa ere 
aintzat hartu beharko da, nahiz eta hartara hurbiltzeko ikuspegia bestelakoa izan.

Berariaz aztertu behar da, halaber, adin tarte gazteena, baina, betiere, adinez 
nagusia dena. Biztanleriaren estratu horrek, batetik, sozializazioaren ondoriozko 
familiaren herentzia proiektatzen du; izan ere, horiek dira, oro har, haurtzaroan 
eta nerabezaroan senideak gehien jolasten ikusi dituztenak, eta horrek, seguruenik, 
adingabe direla jokoan hasi diren pertsona gehien dituen kolektiboa da. Eta, bestetik, 
egoera berrietara egokitzea (sozialak, teknologikoak, hezkuntzakoak, etab.). Kasu 
horretan, gainera, kezka eragiten duten zenbait elementu detektatzen dira joko 
ohituren inguruan; elementu horiek kontuan izan behar dira, prebentzioko eta esku 
hartzeko politika espezifikoak diseinatu ahal izateko. Hori horrela, nabarmendu 
beharreko lehen elementua da Euskadiko gazteek biztanleen batez bestekoak 
baino askoz ere denbora gehiago ematen dutela jokoan: gazteria osoaren % 23,3k 
astean ordubete baino gehiago ematen dute jokoan eta, biztanleria osoaren kasuan, 
% 4,9k; gazteriaren kasuan, beraz, ia bost aldiz handiagoa da ehunekoa. Bestalde, 
65 urtetik gorakoak (erretiratuak) dira jokoan denbora gutxien ematen dutenak. 
Paraleloan, diru gehien inbertitzen dutenak ere haiek dira: 18 eta 24 urte bitarteko 
gazteen % 3,3k hilean 100 € baino gehiago gastatzen dituzte (biztanleriak, oro 
har, %  0,9). Gainera, kontzientzia gutxiago dute gastu horren gehiegikeriaren 
edo garrantziaren inguruan (kasu horretan, inork ez du uste nahikoa, asko edo 
gehiegi gastatzen duenik; biztanleria orokorraren kasuan, ordea, % 85ek). Kasu 
horretan ere, zenbait elementuk pentsarazten digute belaunaldi berrietan joko 
problematika handiagoak daudela, eta NODSek, berriro ere, berretsi egiten du 
susmo hori. Nolabaiteko adikzio mailaren presentzia pixkanaka handitu egiten 
da adinak behera egin ahala; hala, 18-24 urte bitarteko gazteen artean, 65 
urtekoen edo gehiagokoen artean baino 5 aldiz handiagoa da adikzio maila hori 
(% 4,5 eta % 0,9, hurrenez hurren) (2. taula). Kontuan hartzeko modukoa da datu 
hori; batetik, egungo testuinguruan dituen inplikazioengatik, eta, bestetik, urteek 
eta hamarraldiek aurrera egin ahala joera aldatu ezean, pixkanaka handituz 
joango delako EAEn joko arazoak dituzten biztanleen bolumena. Aztertu beharko 
litzateke zergatik duten gazteen artean hain presentzia handia jokoarekin lotutako 
arazoek. Horren harira, funtsezko elementua dirudi gazteek eta helduek nagusiki 
egiten duten joko motak, eta, zehatzago esateko, gazteek proportzio handiagoan 
jotzen dutela mendekotasuna sortzeko gaitasun handiagoa duten jokoetara. Ildo 
horretan, egindako azterketatik abiatuta, egiaztatu ahal izan dugu helduen artean 
% 1,5ek soilik aipatzen dutela beren joko gogokoenen artean joko arazoen maila 
handienekin lotzen diren sei jokoetakoren bat. Gazteen artean, aldiz, ehuneko 
hori guztizkoaren %  15,3raino igotzen da, hamar aldiz proportzio handiagoa. 
Dirudienez, funtsezko elementua da hori, adin tarte horretan joko arazo gehiago 
zergatik dauden ulertzeko.

Azkenik, klase sozialaren aldagaia ere (zenbait adierazleren bidez hurbiltzen 
gara hartara; besteak beste, autoantzemandako klasea, autoantzemandako egoera 
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ekonomikoa, hezkuntza maila eta lan egoera) badirudi esanguratsua dela, joko 
ohituren analisian eta harekin zerikusia duten problematiken emertsioan. Zehatzago 
esateko, eta egindako azterketatik abiatuta, zenbait lotura ikusi ditugu estratu 
baxuetako pertsonen edo egoera ekonomiko prekarioa dutenen eta jokoaren artean. 
Ausazko jokoetan egiten den gastuari dagokionez, adibidez, ikusi dugu adierazitako 
egoera ekonomikoan dauden pertsonek gastatzen dutela diru gehien jokoan. Hala, 
% 12,2k hilean 50 € baino gehiago gastatzen dituzte; egoera ekonomiko hobea 
dutenen artean, berriz, %  5,4k. Gauza bera gertatzen da oinarrizko hezkuntza 
mailak dituen kolektibo sozialarekin, hezkuntza maila altuagoak dituztenek baino diru 
gehiago gastatzen baitute jokoan. Paraleloan, langabezian dauden pertsonak dira 
ausazko jokoan denbora gehien ematen dutenak; ziurrenik, denbora libre gehiago 
dutelako. Aurrekoen % 13,6k astean ordu bat baino gehiago ematen dute jokoan, 
eta %  4,9k, biztanleria orokorraren kasuan. Azkenik, baldintza sozioekonomiko 
okerragoetan dagoen taldea (egoera hori belaunaldien artean heredatu ohi da, 
«belaunaldien arteko pobreziaren transmisioa» delakoa) adingabe izanik jokoan 
maiztasun handiagoz hasi dena da (%  45,8, biztanleria orokorraren %  24,7ren 
aldean). Hau da, elementu askok iradokitzen dute klase baxueneko pertsonek edo 
egoera ekonomiko prekarioan daudenek lotura handiagoa dutela jokoarekin, eta 
horrek arlo horretako problematikak nagusitzeko bide eman dezake. NODSek 
aipatzen duen hipotesi bat da (2. taula). Joko arazoen presentzia honako kasu 
hauetan areagotzen da: klase baxuak (klase ertain-baxuko pertsonen %  2,8k 
badirudi joko arazoren bat dutela, eta, klase ertain-altuen edo altuen kasuetan, 
% 1,7k); egoera ekonomiko prekarioa (datu zehatzak erakusten du hala moduzko 
egoera ekonomikoak, txarrak edo oso txarrak dituztenen %  3,2k afekzioren bat 
jasan ohi dutela, eta, egoera ona edo oso ona dutenen kasuan, % 1,3k), eta, batik, 
langabezian daudenen artean (% 4,7k arazoren bat du, eta biztanleriaren artean, 
oro har, % 2,2k). Aitzitik, ikusten da goi mailako ikasketak elementu babesgarria 
direla jokoarekin lotutako arazoen aurrean (unibertsitate ikasketak dituzten biztanleen 
% 1,2k dute joko arazoren bat; aldiz, lehen mailako ikasketak dituzten biztanleen 
% 2,4k eta bigarren mailakoak dituztenen % 2,7k dute joko arazoren bat). Ulertu 
ahal izateko zergatik lotzen den egoera ekonomiko eta sozial prekarioagoa 
joko arazoak izateko arrisku handiagoarekin, beharbada kontuan izan behar da 
pertsonak jokatzera edo apustu egitera bultzatzen dituen motibo nagusia dirua 
irabazteko itxaropena dela (hori hala da 10 jokalaritatik 7rentzat). Testuingurua 
zenbat eta prekarioagoa izan, orduan eta indar handiagoa har dezake itxaropen 
horrek, eta, hala, errazagoa izaten da joko konpultsiboan eta, hortik, harekin lotura 
duten arazoetan erortzea.
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3. taula.  Bizitzan noizbait jokalari patologikoak izan diren, joko arazoa izan duten 
eta arriskukoak izan diren pertsonen ezaugarri demografikoak (% bertikala, 
banaketa)

Arriskua edo 
arazoa Patologikoa Problematikaren 

bat

(N=6) (N=20) (N=26)

Sexua
Gizonezkoa 2,4 0,5 2,9

Emakumezkoa 0,8 0,5 1,3

Adina

18-24 urte 4,5 0,0 4,5

25-44 1,9 0,8 2,8

45-64 1,6 0,5 2,1

65 urte edo gehiago 0,6 0,3 0,9

Hezkuntza 
maila

Lehen mailako ikasketak 
edo gutxiago 1,7 0,7 2,4

Bigarren mailako 
ikasketak 1,8 0,9 2,7

Unibertsitatea 1,2 0,0 1,2

Lan egoera

Aktibo 2,0 0,7 2,6

Erretiratua, pentsioduna 0,6 0,0 0,6

Langabezian 2,8 1,9 4,7

Etxekoandrea/gizona 0,0 0,0 0,0

Ikaslea 3,4 0,0 3,4

Egoera 
ekonomikoari 
buruzko 
pertzepzioa

Ona edo oso ona 0,7 0,6 1,3

Hala moduzkoa 2,9 0,2 3,2

Txarra edo oso txarra 1,6 1,6 3,2

Gizarte klaseari 
buruzko 
pertzepzioa

Altua edo ertain-altua 1,7 0,0 1,7

Ertaina 1,2 0,7 1,9

Ertain-apala edo apala 2,8 0,0 2,8

GUZTIRA 1,7 0,5 2,2

Iturria: Geuk egina. Jokoaren Euskal Behatokiaren azterlana, 2020.



4. Fitxa teknikoa
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Gauzatzea: Jokalarien prebalentzia, ohiturak eta profilak Euskadin 2020 azterlana 
UPV/EHUko Soziologia eta Gizarte Langintza Saileko Jonatan García Rabadán, Iraide 
Fernandez Aragón eta Julia Shershneva irakasleek osatutako ikertaldeak egin du, Paola 
Damonti eta Aidée Baranda Ortiz ikertzaileen laguntzarekin.

Landako lana: Banaka egindako elkarrizketak, inkestatua aurrez aurre zela, galdetegi 
egituratu baten bidez, 2020ko urriaren 13tik 29ra bitartean. CPS enpresako landa 
sareak egin ditu.

Unibertsoa: Euskal Autonomia Erkidegoko 18 urteko eta gehiagoko biztanleak.

Laginaren tamaina: 1.200 elkarrizketa; probintzia bakoitzetik 400 lagin.

Laginaren diseinua: Etapa anitzekoa eta autohaztatua, EUSTAT erakundearen 
metodologiaren arabera, 37 euskal udalerritan (6 Araban, 15 Bizkaian eta 16 
Gipuzkoan). Banakoak ausaz aukeratu dira, adinaren eta sexuaren kuoten arabera.

Laginaren errorea: % 95eko konfiantza maila baterako, eta biztanleriaren aldakortasunik 
handiena p=q=0,5 dela, lagin multzorako lagin errorea +/– % 2,82 da. Probintziako 
azpilagin bakoitzerako eta gertagarritasun baldintza beretan, erroreak +/–  %  4,89 
dira Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko datuetarako, hurrenez hurren.

Jasotzaileen kalkulua: Errepikatze metodo baten bidez, laginak probintziaren, sexuaren, 
adinaren eta ikasketen mailaren arabera doitu dira, Eustatek egindako zozketatik 
abiatuta.
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