
 BIZI MUGIMENDUAREN HITZARMENA!    
 
Larrialdi ekologikoa eta justizia soziala : 
 

Oraiko krisia ekologikoak (klimaren aldaketak, energia fosil eta lehengai eskuragarrien 
eskasteak, biodibertsitatearen gainbehera kezkagarriak, etab.) Lurraren mugekin buruz buru 
emaiten gaitu. 

"Berdea" izan ala ez, mugagabeko garapen materiala ezinezkoa da. Muga naturalen 
errespetua nahi dugu, justiziaz eta zuzentasunez. 

Gizakiak elkarren arteko laguntza eta elkartasuna beharrezkoak ditu, lehiarik gabe. 
Beste gizakien, bai eta ere bizi den planetaren eta ondoko belaunaldieri utziko dien 

egoeraren ardurak ditu.  
  
 
Giza/emazteen geroa orain jokatzen da : 

 
Ekonomia kapitalista eta gure garapen eredu produktibista baliabide harrapaketaren 

eta norbanakoen, biztanleriaren, komunitateen, Estatuen eta kolektibitateen arteko lehiaren 
gainean eraikiak dira.  
   Logika horrek serioski kaltetu ditu gure planeta eta haren oreka haundiak, eta orain gure 
jendarteen eta  bizidunen munduaren parte garrantzitsu baten geroa bera mehatxatzen ditu.   
            Erronkak argiak dira, ezagutuak eta zenbatuak. Eta bereziki, dena orain jokatzen da.  
 
 

Jarraitu behar den bidea : 
 

Utzi behar dira produktibismoa, enpoilketa eta gainkontsumitzea. 
Bakotxak izan behar du energia, oihanak, lurra eta ura gisako ondasun komunez 

baliatzeko ahal berdina. 
Kolektibitateak baliabide horien kontrola berriz hartu eta berkokatu behar du. Ber 

maneran premiazkoa da jendarteak energia erabiltzearen ttipitzeko prozeduretan inbertsioa 
egitea eta energia berriztagarrien garapena sustatzea. 

Energia fosilen ustiapena azkarki beitiarazi behar da. 
Ipar eta Hegoko herrien arteko berdintasunerat heltzeko zor ekologikoa (1) erreparatua 

izan behar da. 
  Eta gure herri industrializatuetan, ez da gehiago ekoiztu behar pobreziaren  
borrokatzeko, baina  gehiago banatu behar da eta bestela ekoiztu.  

Biskotxa ttipiarazi eta berriz banatu behar dugu, eta haren errezeta aldatu behar dugu 
ere. 
 
 

Saihestezinezko trantsizioa : 
 

Etorkizun iraunkor batera joaiteko aterabide alternatiboak eta urrats konkretuak ez dira 
eskas. 
            Sistema aldaketa bat eskatzen dugu baina ez gira horretan jarduteko "arrats handia"ren 
beha egonen.   
            Ikasteko, ekin beharko dugu. Harraraziko ditugun neurriei eta eraikiko ditugun 
alternatibei esker gehiengo zabal bat ohartaraziko dugu trantsizio jasangarri batekin, bizi hobea 
eta pozgarriagoa izanen dugu bai guk, eta bai ondoko belaunaldiek ere.  
            Neurri eta alternatiba hauek, nazio arte mailan lortu, eraiki behar dira, baina ere lurralde, 
tokiko erkidego bakoitzaren mailan.   
            Kopenhague-ko Klimaforum09ren Herrien Aldarrikapenak dioen bezala, "giza kohesioa, 
partehartze demokratikoa, ekonomia eta ingurumen mailako erantzukizuna, erabakiak 
hartzeko guneak egokia den izari apalenean berriz jarriz baizik ez dira lortuko".  



Funtsezko printzipioak :  
 

Bizi! mugimenduaren ekintza eremu nagusia Ipar Euskal Herria da. Bizi! nazio arte mailako 
mugimendu altermundialistan osoki kokatzen da. 
        Gure ekintza kultur aniztasunaren borrokaren baitan naturalki sartzen da. Gure 
komunikazioa, elebiduna da, euskara/frantsesa. 
            Gaur egun planeta eta gizadiak aitzinean dituzten erronka handien heineko ekintza eta 
mobilizazio determinatuak garatu nahi ditugu estrategia klandestino edo ekintza bortitz oro 
argiki baztertuz. 

Bizi! mugimenduak ez du nehundik ere alderdi politiko baten eta oraindik guttiago 
podere publikoen menpe egon nahi. 
 
 Gure ekintza iraunkortasunean nahi dugu ondoko 6 zutabeen ildotik ereman: 
1. diagnostikoa, kritika eta erresistentzia ; 
2. proposamen zehatz batzuren lantzea ; 
3. gaurdanik posible diren tokiko alternatiba kolektiboen aldeko borroka ;  
4. bakotxaren jokamoldeen aldaketa eta pratikaren pedagogia ; 
5. barne eta kanpo formakuntza ;  
6. nazioarteko gogoeta eta mobilizazioetan parte hartzea.  
 

Bizi! ibilmolde demokratiko bat plantan jarriko du, kide bakotxak bere estrategia eta lan 
konkretuak osoki zehaztu eta kontrolatzeko gisan. Ibilmolde horren funtsezko oinarria "kide bat, 
boz bat" da. 

Bizi!-ren baloreak ez dira bateragarriak arrazakeria, xenofobia, sexismoa eta homofobia 
bezalako jokabideekin. 

Bizi! mugimenduko kide izaiteko, Hitzarmen hunekin ados izan behar da, mugimenduaren 
estatutuak errespetatu behar dira eta  eta urteko kotizazionea (2) ordaindu behar da. 
 

 (1) Zor ekologikoa : Iparraldeko herri industrializatuek hirugarren munduari begira garatu duten zorra, 
baliabideak ebatsiz, ingurumena andeatuz eta, herri industrializatuetatik datozen berotegi efektu gasen gisako 
hondakinak uzteko ezer ordaindu gabe ingurumena okupatuz.  

 
(2) Beran, 2010eko Apirilaren 5ean iragan den Biltzar Nagusiak 2010ko kotizazioaren prezioa horrela finkatu du : 
-10 euro ikasle, langabetu, langile prekarioentzat  
-30 euro smica baino pixka bat gehiago edo hein berdineko soldata dutenentzat 
-50 euro edo gehiago smica baino askoz gehiago irabazten dutenentzat edo BIZI ! mugimenduari laguntza 

azkarragoa ekarri nahi dutenentzat. 
 
 

 


