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Azken hilabeteotan, gure munduak inoiz ikusi ez den aldaketa bat jasan du. COVID-
19aren pandemiak gure sistemaren oinarriak dardararazi ditu. Kolapsoaren mugan 
dagoen ekonomia predatzaile baten ahultasunak eta kontraesanak nabarmendu dira; 
zerbitzu publikoak prekarizatzen dituen eta desberdintasunak eratzen dituen sistema 
neoliberal batenak; bizitzarako beharrezkoak diren zaintza lanak gutxiesten eta 
inbisibilizatzen dituen sistema patriarkal batenak; lurraldearen eta pertsonen esplotazioan 
oinarritzen den globalizazio batenak, katastrofeak ere globalizatzen dituena pandemia, 
aldaketa klimatiko edo desegonkortasun ekonomiko moduan, betiere arriskuak handitzen 
dituelarik. Birusa ez da krisi sistemiko sakon baten kausa, ondorioa baizik, eta ia ulertzen 
hasi ez garen paradigma-aldaketa bat suposatzen du. Pertsonak baztertu eta planeta 
suntsitzen duen sistema hau alde batera utzi behar dugu, eta justizia sozial eta 
klimatikorantz ibili, erdigunean kolektibo sentiberenak kokatu eta bizitza duin baterako 
eskubidea bermatzeko.

Larrialdi  klimatikoa jadanik  krisi  sistemiko  honen  adierazpen  bat  zen.  Hondamendia
duela hamarkadak aurreikusten zen, txosten zientifiko ugarietan, haien jaioterriak uztera
behartuta  ikusi  ziren  pertsonen  fluxu  konstantean  edota  komertzio  eta  inbertsioak
bultzatutako empresa eta politika estraktibisten aurrean eusten dutenen ahotsetan. Orain,
pandemiak  inflexio-puntu kritiko batean kokatzen gaitu,  zeinetan, inoiz baino gehiago,
etorkizuna jokatzen dugu.

Egoera posibleen espektro zabal bati aurre egiten ari gatzaio, eta ezin dugu adi egoteari

utzi: gure esku dago proiektu ekosozial, justu eta demokratiko baterantz doan aldaketa bat

bultzatzea;  edo  gure  ekintza  ezak  bizitza  mantentzen  duten  baliabideen  bukaerara,

gizarte-bazterkeriara eta giza-eskubideen urraketa geroz eta handiagora eramaten uztea.

Egoera honen aurrean, gure sistemaren ardatz estrukturaletako bat transformatu behar
dugu: lana, gaur egun prekarietateari, desberdintasunari eta lurraldearen suntsiketari estu
lotuta  dihoana,  eta  bizitzari  bizkarra  ematen  dioena.  Baina  lan-eredu  berri,  justu  eta
ekologikoki  jasangarria  ezin  da  enpresa-aktibitateen  itxurazko  deskarbonizazio  batean
oinarritu.  Ezin gara kapitalismo berdearen soluzio faltsu erakargarrietan erori,  ezinezko
mirari eta aurrerapen teknologikoei buruz hitz egiten gaituztenak, haien kostu energetiko
eta material altuak edo gure bizitzan dauzkaten efektuak kontuan izan gabe. Beste aldetik,
gure  materialen  eta  energiaren  kontsumoa  murriztea  ezinbestekoa da,  pertsona
guztientzako bizitza duin batekin bateragarriak diren lanpostuak  bermatuko dituen
lanaren birbanaketa batekin batera.



Ekonomiaren  deskarbonizazio  prozesuan  aurrera  egitea,  erregai  fosiletatik  energia
berriztagarrietarantz eta mugikortasun jasangarrirantz,  langileentzat  eta aldaketa hauek
eraldatuko dituen lurraldeentzat trantsizio justuko neurriekin batera joan behar da. Eredu
berri  hau  inguruarekin  eta  pertsonekin  sinergiak eratzen  dituzten  gorputz
interdependente  eta  ekodependenteak  garela  ulertzen  duten  prozesu  jasangarrietan
oinarrituta egon behar da. Hemendik ateratzen den aberastasuna zuzen banatu behar da
eta munduko biztanleriaren zerbitzura egon behar da fiskalitate justu baten bidez, hainbat
mekanismoren artean.

Eredu industriala: produkzioaren deslokalizazioari, zaharkitze programatuari, baliabideen
gehiegizko ustiaketari eta hondakinen produkzioari aurre egin behar zaie. Industrien itxiera
edo transformazioa ez du langileak kalean uztea adierazi behar, hauek ehun ekonomiko
lokalago batean eta produkzio eta enplegu jasangarriago batzuetan birgizarteratzea baizik,
interes orokorrari erabaki publiko eta demokratikoekin orientatuko dena. 

Zaintza-lanak: funtsezkoa da bizitzaren sostenguaren prozesuak lan-eredu berri  baten
erdian kokatzea. Ezinbesteko prozesu hauek historian zehar zein gaur egun gehienbat
emakumeek  eta  pertsona  migratuek  asumitzen  dituzte,  lanaren  banaketa  sexual  eta
transnazional bat finkatuz, baina pertsona guztien erantzukizuna dira. Bistaratu ditzagun.
Eman  diezaiegun  balioa.  Birbanatu  ditzagun.  Eraiki  ditzagun  kooperazioan,
eskuzabaltasun  lokal  eta  globalean  eta  interdependentzian  oinarritutako  ereduak,
auzoetako,  komunitateko  eta  nazioarteko  elkartasun-sareak  bezala,  pandemian  zehar
pertsona  askorentzat  ezinbestekoak  izan  direnak.  Ezin  dugu  trantsizio  ekosozial,
internazionalista  eta  feminista  baterantz  aurrera  egin,  errendimentuarekin  eta  etekinen
handitzearekin itsututako preskripzio ekonomikoak segitzen baditugu. Bizitza duinei buruz
hitz egiten diguten ebaluazio ekonomikoko kriterioak hartu behar ditugu, giza-eskubideen
betetze  osoa,  ongizate  orokorra  eta  ingurumenaren  egoera  bermatuko  dutenak,  ez
bakarrik BPGaren igoera.

Sektore primarioa: ez dezagun ahaztu bere funtsezko zeregina bizitzaren sostenguan.
Ezinbestekoa  da  bere  langileekin,  lurraldearekin  eta  ekosistemekin  errespetutsuagoak
diren praktikak dituen eredu baterantz joatea. Lurzoruaren erabileraren lege kaltegarrien,
landaren industrializazioaren bultzadaren edo elikagai-produkzioaren eragin klimatiko eta
soziala  handitzen  duten  komertzio-itun  bilateralen  aurrean,  beharrezkoa  da  elikagai-
subiranotasunean eta erdigunean langileen zein kontsumitzaileen eskubide eta ongizatea,
biodibertsitatea eta lurraren emankortasuna jartzen dituen eredu ekologiko, hurbileko eta
jasangarrian  oinarritutako  produkzioa.  Aurreratu  gaitezen  funtsezko ondasun  komunen 
subiranotasunaren  berreskuraketara,  lurrera,  uretara  edo  energiara  heltzea  bezala:  ez
ditugu nahi esplotatzen eta espekulatzen dituzten enpresa handien eskuetan.



Turismoa: sektore honi COVID-19ak sakonki eragin dio. Agerian jarri dira fragmentazio
eta  gehiegizko  espezializazio  ekonomikoaren  arriskuak  turismoa  bezalako  aktibitate
hauskor  eta  urtaroko  batean.  Hala  eta  guztiz  ere,  milaka  herritarrok  gure  auzoetaz,
herrietaz eta hirietaz gozatzeko aukera izan dugu denbora askotan ez bezala. Truke eta
mugikortasun  jasangarriko  eredu  batengatik  apustu  egin  behar  dela  uste  dugula
errepikatzen dugu, sozialki  justua dena eta lurraldeko errealitate konkretuei  erantzuten
diena; tokikoa denarekin errespetuzkoa dena, aisialdi eta kultura herritarrak merkantilizatu
gabe  potentziatuko  dituena.  Ez  dugu  hiri-erakusleihoak  izan  nahi.  Eredu  berri
honetaranzko  trantsizioak  ez  du  ekonomia  txikia  suntsitu  behar,  ezta  sektorearen
monopolio multinazional batean eratorri behar.

Sektore  publikoa:  pandemiak  biztanleriaren  funtsezko  eskubideak  estaltzen  dituzten

zerbitzu publikoak blindatzearen garrantzia eta beharra frogatu ditu, hauek funtsezkoak

izanik,  azken  urteotan  murrizketa  eta  pribatizazio  ugariren  helburu  izan  direlarik.  Krisi

sozial,  ekonomiko  eta  ekologikoak  geroz  eta  nabarmenagoak  diren  mundu  mailako

testuinguru  batean,  ezinbestekoa  da  zerbitzu  publikoak  indartzea  eta  zabaltzea.

Biztanleria  osoari  erantzuteko  gai  izan  behar  dira,  bereziki  arrisku  gehiago  duten

pertsonei, krisien eraginak gehien sufritzen dituztenak. Berdintsua, nahikoa eta efizientea

izan  behar  da  erantzun  hau,  pertsonen  jatorria,  etnia,  generoa,  sexu-orientazioa,

ideologia, erlijioa edota klase soziala inporta gabe.

Erne egon behar  gara.  Eraldaketa  garai  hauetan,  etorkizunarengatik  borrokatzea inoiz
baino nabarmenagoa da. Ezin ditzakegu errezeta neoliberal zaharrak onartu,  nahiz eta
orain berdez mozorrotu. Ezin dezakegu erantzun faltsuekin konformatu, hauek krisia are
botere gehiago esku gutxiagoetan jartzeko aprobetxatzen dutelako, ez direlako ongizate
komunaz arduratzen, hondamendi  ekosozialera eramaten gaituen sistema batez baizik.
Munduan arrisku, pobrezia eta baztertze egoera larrienetan dauden pertsonetan fokua jarri
behar  dugu.  Antolatzeko  garaia  da.  Nahi  dugun  aldaketa  bultzatzeko  garaia  da,
erdigunean pertsonak, gorputzak, lurraldeak eta Lur planeta jarriko dituen aldaketa, inor
atzean utzi gabe.

Aktibo eta antolatuta, bizitzaren alde borrokatzen segitzen dugu.


