Kide orria

Elgarrekin mundu hobe bat eraiki dezagun
klimaren erronka gaindituz

Anderea

Jauna Deitura:

Izena :

/

Sorteguna :

KIDETZEA / BIZI!-REN HITZARMENA !

/

Helbidea :
Herria :

Kode Postala :

Etxeko telefonoa

Telefono mugikorra

E-posta :
Bizi!-ren berripapera errezebitu nahi nuke (2 hilabetez behin)

2

ZERGETATIK KENKETA :

Ez ahantz, zure emaitzaren %66a
kide mota proposatzen zaizkizue :
zure zergetatik kentzen ahal da zure
irabaziaren %20aren mugaren
Kide sostengatzailea : Laguntza morala ekartzen dut eta diruz laguntzen dut
barnean, hilabete guziz 10€ ematea
Kide aktiboa : Laguntza ekar dezaket artetan edo erregularki.
BIZI sustengatzeko hilabetean 3,40€
Hileroko biltzarren bildumak eta iragarpen batzuk errezebituko ditut.
bakarrik « kostatzen » zaizu !
Kasu horretan, norbait enekin harremanetan sartuko da ene parte hartzeaz
elekatzeko.
1978ko urtarrilaren 6ko informatika eta
askatasunen legearekin arabera, zuri buruzko
hitzordu bat fisikoki
hitzordu bat telefonoz
Nahiago dut :
informazioei atzipena izanen duzu, haien
zuzentzea edo kentzea eskatzen ahalko duzu,
trukatuak edo emanak izan ez dezaten uko egin
(Bizi elkarteak ez ditu bere kideen datuak
trukatzen).

Bestalde, onartzen dut Bizi!-ren tokiko talde hurbilenari ene
deiturahelbideak pasaraztea

Hitzarmenarekin ados naiz eta Bizi! sustengatzen dut eta kide bilakatzen naiz
Zenbatekoa

5€

10€

20€

bertze zenbatekoa…………..…………€ hilabeteka

1. kentzearen eguna : ………………………………………………………………ko hilabeteko 10ean
Bizi! sustengatu eta kide bilakatu nahi dut bertze ordainketa mota edo bertze modalitate
baten bidez (urteko kentzea, txeke, esku-diru). Zehaztu ordainketa mota eta zenba tekoa :
Sustengu hau noiznahi alda edo geldi dezaket, zuzenki Bizi!-ri edo nere bankuari eskatuz.
COMPTE A DEBITER - Nom de la banque :

BIC
Code Banque

Code guichet

N° Compte

Clé

CREANCIER : ASSOCIATION BIZI, 22 rue des Cordeliers, 64100 Bayonne - TYPE DE PAIEMENT : RÉCURRENT
Edozein informazio, galdera edo oharrentzat,
adhesion@bizimugi.eu
05-59-25-65-52
Prénom

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 :

Adresse de l’agence :

IBAN

Larrialdi ekologikoa eta justizia soziala :

Fait à :
Le :
Signature :

Code

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.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association Bizi à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association Bizi. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
FR55ZZZ592078 /
Identifiant Créancier SEPA

Référence unique du mandat (zone réservée à nos services)

www.bizimugi.eu

Orri hau lurrera ez bota

Jarraitu behar den bidea :

Funtsezko printzipioak :

Utzi behar dira produktibismoa, enpoilketa eta gainkontsumitzea.

Bizi! mugimenduaren ekintza eremu nagusia Ipar Euskal Herria da. Bizi!
nazio arte mailako mugimendu altermundialistan osoki kokatzen da.

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 dia. Eta gure herri industrializatuetan, ez da gehiago
ekoiztu behar probeziaren borrokatzeko, baina gehiago banatu behar da
eta bestela ekoiztu. Biskotxa ttipiarazi eta berriz banatu behar dugu, eta
haren errezeta aldatu behar dugu ere.

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 bastertuz.
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

Saihestezinezko trantsizioa :

3. gaurdanik posible diren tokiko alternatiba
kolektiboen aldeko borroka
4. bakotxaren jokamoldeen aldaketa eta pratika
ren pedagogia

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 dionen bezala,
« giza kohesioa, partehartze demokratikoa, ekonomia eta ingurumen
mailako erantzukizuna, erabakiak hartzeko guneak egokia den izari
apalenean berriz jarriz baizik ez dira lortuko ».
(1) Zor ekologikoa : Ipparaldeko herri industrializatuek hirugarren munduari begira garatu
duten zorra, baliabideak ebatsiz, ingurumena andeatuz eta, herri industrializatuetatik

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 ordaindu behar da.

datozen berotegi efektu gasen gisako hondakinak uzteko ordaindu gabe ingurumena
www.bizimugi.eu

www.bizimugi.eu

Orri hau lurrera ez bota

