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SARRERA
Luzaz oroituko gara 2020az... Coronabirusaren mundu mailako pandemiak, bolbora herrestada bat bezala,
planeta osoa sutan ezarri du, ekonomia mundializatua itzulipurdikatuz, ondorioak neurtzeko oraino zailak
dituen krisi ekonomiko eta soziala sortuz, eta, gure jendarteen ahultasunak zinismoz oroitaraziz. Tarte
horretan, berotegi efektuko gasen isurketak etengabe emendatu dira eta haiekin, hondamendi naturalak
biderkatu. Australian eta Estatu Batuetan sute erraldoiak, Afrikan eta Ekialde Hurbilean larrapoteen inbasio
ikusgarriak, Kenyan, Vietnamen edo ere Frantses Estatuko hego-ekialdean uholdeak.
Oroituko gara 2020az... baina, gure buruzagiek eramaten gaituzten ibilbide eroa ez badugu aldatzen, 2021
urteak gaina hartuko dio masako hondamendi eta dramen arloko lehian. Eta ondotik, 2022aren eta gero

2023aren aldia izanen da... Ipar hemisferioko herrien garapen moldeak eta bizi ereduak sortzen duen
nahasmendu klimatikoa gaur egun ukaezina den errealitate bat da, eta horren ondorioek ikusgarria den
injustiziaz jotzen dituzte hego hemisferioko herrietako populazioak eta prekarioenak. Anartean, mundu
mailako desberdintasunak handituz doaz: aberatsak gero eta aberatsago dira, eta pobreak, gero eta
pobreago. Elite politiko eta ekonomikoak tematsuki lotzen zaizkio, bere dardarren bitartez, dituen mugak
ontsa erakusten dituen sistemaren giderrei. Baina tematzen dira, behin eta berriz, epe-laburreko logiketan.
Gobernu frantsesaren prestakuntza eskasa, osasun krisiaren eta bigarren uhin honen aitzinean, eredu
franko kezkagarrria da, badakigularik, krisi klimatikoaren gelditzeko, aitzintzeak eta planifikazioak,
lehentasunak izan behar luketela.
Alta, herstura sortzaile den testuinguru honetan, esperantzaren ikuspegiak idekitzen dira ere. Juje batzuek,
klimaren arloan Macron presidentearen geldirik egotea salatzeko, Herriko Etxeetan presidente potretak
deslotu zituzten militante zonbait hobengabetzeko kuraia ukan dute. Zientifiko batzuek, deiadarra jotzeaz
aspertuak, buruzagien erabaki zentzugabeen aitzinean desobedientzia zibilerako deia egiten dute. Egunero,
alterantibak sortzen eta biderkatzen ari dira lurraldeetan, elkartasun iniziatibak biderkatzen dira gure
jendetasuna non den oroitarazteko.
Duela urteak mailukatzen duguna, beti aktualitatean da. Klimaren borroka, borroka guzien ama da, eta
orain jokatzen ari da: nahiz eta saihestezinak diren fenomenoak orain martxan diren, hamarren bakoitza
inportantea da, izan ere, +1,5°C-ko mundua, +3°C-ko mundua baino guttiago piesago izanen baita. Hein
guzietan jokatzen da: nazioarte mailan, Estatuen eredugarritasuna bultzatzeko eta egiazko justizia
klimatiko baten plantan ezartzeko; frantziako Estatu mailan gobernua herritarren bozaren entzuterat
behartuz eta sistema jasangarri bateko lehen gidamarkak izan behar luketenak ezarriz; tokiko mailan, gure
lurraldea itxuraldatuz, eta bertan demokratikoki antolatzeko, berotzeko, mugitzeko, elikatzeko, besteei
harrera egiteko.... beste molde batzuk esperimentatuz.
«Trantsiziotik metamorfosira» testu hau, Biziren kideen artean iragan den 6 hilabeteko gogoetaren fruitua
da. Azken urteen bilduma egiten du, gaur egungo testuingurua hausnartzen eta datozen urteetarako
ekintza bideak zirrimarratzen, elkarrekin marrazteko, metamorfosi sakona eginen luketen jendarte
batzuetara joateko esperantza eta elkartasun bide bat.

Baionan, 2020ko urriaren 28an
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Biziren azken 4 urteotako
ekintzen bilduma

"Zertarako etxea ukan kokatzeko planeta egokirik ez badugu?"
Heny David Thoreau

A- Errotzen ari den mugimendua…
1- Garai mugikorrean oreka atzematea
Azken lau urteotan historia lasterragotu zaigu klima, gizarte
justizia eta lurraldearen aldaketari lotu gaietan. Garai
mugikor honek erronka bikoitzaren aitzinean jarri gaitu:
egunerokoak eskaintzen dizkigun aukerei heldu eta luzerako
lanak ez uzten jakitea. Bizik bere “Erroak eta hegoak” bideorriko helburu gehienak betetzea lortu du, betiere
egunerokoak ekartzen zizkigun gai berriei ere erantzuten
saiatu eta bat-batean sortu mugimenduak sostengatuz, hala
nola gazteen klimaren aldekoa edota jaka horiena 2018ko
azaro-abenduaz
geroztik,
edo
ANV-COP21ekin
bateanEmmanuel Macron-en potretak kentzeko kanpainan,
lehendakariaren politikaren ondorioen aurkako gizarte
mobilizazioaren erdian, edota, 2020ko udaberriko
konfinamenduan, on-line mobilizatzeko tresnak eginez…

2- Aitzinamenduak eta garaipenak
1) Talde ekintzaren indarrak eta Biziren metodoek garaipen zenbait ekarri dizkigute klima eta gizarte
justiziaren aurka zihoazen proiektuen aurka (Sudmine enpresak zuen urre mehategi proiektua, 126 km²
zabal zen eremua eta 3 JDB mehatxatzen zituena, bertan behera utzi izana, bizikletarako
antolakuntzak aldatzen joatea BAB eremuan... ), bai eta alternatibak garatzen eta herritar indar
harremana sortzen ere (besteak beste: Biarritzeko Herriko Etxearekiko tirabirak berezko autobus
bideetan autobusak ibiltzeari buruz eta bizikleta bideei buruz; Euskal Herriaren metamorfosiaren
aldeko ituna herri bozetan hautatu 46 Herriko Etxek sinatzea, 84 zerrenda sinatzaile zirelarik; Euskal
Hirigune Elkargoaren barnean ekologia eta energia trantsiziorako lehendakariorde kargu bat sortzearen
alde aritzea 2017ko otsailean...)
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2) Bizik erregularki antolatzen ditu, edo besteekin batean parte hartzen du antolatzen, ekitaldi eta
ekintzak zeinetan informatzen, mobilizatzen, bai eta ekonomiaren eta politikaren erabakitzaileak
behartzen baitira eta militante belaunaldi berriak sortarazten: Jon Palais Biziko kide eta aulki
bahitzaileen auziak 2000 pertsona bildu zituen Akizen 2017ko urtarrilaren 9an; Alternatiba 2018ren
karietara 15 000 pertsona mobilizatu ziren urriaren 6 eta 7an; Hexagonoan zehar konfiskatu
lehendakariaren potreten ibilaldiak 900 pertsona ekarri zituen Baionara G7aren erdian eta
elkarretaratzeen debeku giroan...

3- Elkartasun zehatza
Klima desantolatzearen eraginak,
nabaritzen ari diren errealitateak
dira
ehundaka
milioi
pertsonarentzat
munduan
eta
masiboki jotzen dituzte hegoaldeko
herrialdeetako
biztanleak
eta
prekarioen
bizi
direnak.Gisa
honetan, gure lurraldearen barnean
eta beste lurraldeekin gure
elkartasuna konkretuki gauzatzeko
beharra inoiz baino beharrezkoagoa
zaigu orain.
Gatazkak, baliabideak xahutzea, bizi baldintzen hondatzeak gero eta gehiago dira klima baldintzengatik
eta globalizazio neoliberal neurrigabearen ondorioz. Bizik EtorkiZUna, “Migratzaile” talde bat sortu du
eta ekintza zehatzak egin ditu taldeak, berak bakarrik edota aliatuekin: “Haiek gu dira” kanpaina
Geriza-Inmigrazio lege-proiektuaren aurka (2018ko udaberria) 1000 pertsona bildurik maiatzaren
leheneko manifestazioan, ohartarazte eragiketak, bi eguneko ibilaldia Hendaiako erretentzio
zentrorantz; lagundu gabeko adingabeen onartzearen aldeko kanpaina; lineako «EtorkiZuna – Euskal
Herria harrera lur» plataforma bultzatzea; elkartasunezko urtats gaua migratzaileak laguntzeko
elkarteen alde…
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4- Bake prozesuari sostengua
2016ko azken estrategia eztabaidaren ondorioei
jarraikiz, Bizik zehaztu eta argitu du euskal gaiaren
inguruko zenbait alde politikoren inguruan duen
jarrera. Gisa honetan Bizi engaiatu da Euskal
Herriko
bake
prozesuan
eta
Frantziako
Estatuarekiko tirabiran: Luhusoko ekintzaileak
sostengatzea 2016ko abenduaren 16ko ekintzaren
ondoren, aktiboki parte hartzea
2017ko apirilaren 8ko armagabetze egunean, 2017ko abenduaren 9ko Pariseko manifestazioa
antolatzen eta mobilizazioan parte hartzea, euskal preso politikoen eskubideen aldeko Ipar Euskal
Herriko urteroko manifestazioetan parte hartzea.

5- Lurraldearentzako proiektua
Burujabe testuaren argitaratzea 2018ko urrian
ekarpen garrantzitsua izan da, lurraldearentzat
proiektu orokor bat definitzen laguntzeko. Euskal
Herriaren etorkizunaz eta hau eraikitzeko manerez
hausnarketa kolektiboari egin diogun lehen
ekarpena da. Gure ekintza eta kanpainen norabidea
finkatzeko eta koherentzia orokorra emateko
iparrorratz gisa baliatzen dugu. Gaur egun,
Burujabe testuak beste lurraldetako klima
militanteak inspiratzen ditu.

6- Sarean egiten den lana
1) Bizik indarrak egiten ditu bere aliatu edo kide diren kolektiboen ekintzak sustengatzeko eta
sustatzeko, masako mugimendu bat sortzen laguntzeko, gai litekeena indar harremana bidezkoagoa
eta planetaren mugetaz arduratsuagoa den jendarte baten alde bultzatzeko, eta lurraldearen
metamorfosi sozial eta ekologikoa abiatzeko. Besteak beste Stop Pub Pays Basque Adour kolektiboa,
Friday For Future Pays Basque Greta Thunberg suediar militantearen deiaren ondotik sortua, Jaka
Horiak eta trenbidetako langileen borrokari ekarri diegu gure sustengua.
2) Euskal Herria Burujabe lurralde proiektua mamitzen laguntzen duten egitasmo batzuetan (Lurrama,
Eusko, Konpon Txoko,...) aktiboki parte hartu du Bizik. Azken urte hauetan, Koop 57 koperatiba,
Enargia eta Otsokop SCICetan sartu gara adibidez.
3) Hegoaldearekin segitu dugu ere harremanak sendotzen (formakuntzak, hitzaldi publikoak,
Alternatiba Iruñan parte hartzea), baita Hexagonoko klima mugimenduarekin (2017an Alternatibaren
Grand Défi des Alternatives, Greenpeacen kanpaina eta ekintzak, Action Non-Violente COP21 eta Les
Amis de la Terre adibidez Amazon Reef, Total-en biltzar nagusiaren blokatzea edo «Kutsatzaileen
Errepublika»-ren kontrako Pariseko la Défense-eko blokatzea).
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B- … eta aireratzen ari dena
1- Hedadura: kide eta lantalde gehiago
Kide kopurua burutzen ditugun ekintzen egokitasunaren seinale da. Azken lau urte hauetan kide
kopurua %61ez emendatu da, Bizik eramaten duen proiektuak geroz eta jende zabalagoa konbentzitzen
duenaren seinalea da. Kideen %80k diru isurtze automatikoa egiten du, diru egonkortasuna lagunduz.
2) Dinamika positibo hori sentitzen da gertakari bakoitzean esku ukaldi baten emateko biltzen diren
laguntzaile kopuruarekin, eta hauen artean batzuk sartzen dira ondotik lantaldeetan.
3) Lan alde berriak sortu dira (Ekofeminismoa, EtorkiZUna, Klima Plana edo PCAET lantaldea).

2- Berritzearen parioa
2019-2020 urtea berritzearen parioaren garaia izan da: mugimenduren eguneroko kudeakeatik joan
dira Biziko arduradun historiko batzuk, arrazoi pertsonal edo profesionalarengatik edo arduradun
berriei lekua uzteko xedeak gidaturik. Horrek trantsizio baten erronkaren aitzinean ezarri gaitu. Iduriz
pario hori irabazten ari da, arduradun berri batzuk, feminizatze azkarra, laguntzaile indar berriak eta
antolatzeko molde berriak agertzen ari baitira.

C- Biziren «estiloa»
1- Eragina Euskal Herritik haratago
Nahiz eta Bizi 300 000 biztanleko lurraldearen tokiko mugimendua izan, bere ospea indartu da Euskal
Herrian eta haratago. Bizik beste mugimendu batzuengan eragina ukaiten segitu du bere egiteko
manera bereziari esker, baina bere ekintza eta obrek bere lurraldearen muga gainditu dute (hainbat
adibide: 2014ko tresna-kutxa eta herri mailako klima-energia trantsizio Itunak ekarpen aberatsa egin
dio 2020ko Hexagonoko herriko bozetako lan ildoari;
Hexagonoko beste erakunde batzuekin Reseau Action Climat
edota Fondation Nicolas Hulot tarteko, Bizik «Klima
elkartasuna ekarpena» bultzatu du karbono zergaren
emendatzearen kontrako Jaka Horien mobilizazio betean,
fiskalitate zinez bidezkoa eta ber denboran elkartasunezkoa
eta ekologia mailan egiazki baliagarria, …)
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2- Laborategi den lurraldea
Maiz, Ipar Euskal Herria aipatzen da eraldaketa ekologikoa eta sozialaren laborategietariko bat bezala.
Metodo erradikal-pragmatikoek, krisi ekologikoaren aterabidean parte hartzeko eta jendeen eguneroko
bizia hobetzeko gai diren alternatiba batzuk aukera sinesgarri eta fidagarri gisa nagusitzera eraman
dituzte. Gaur egun, Euskoa Europako lehen tokiko moneta da. Estatuaren aurka indar jokoa irabazi
ondoren, geroztik, haren erabilpena tokiko elkargoetara hedatu da, hala nola Herriko Etxeetan eta
Euskal Hirigune Elkargoan. Euskal Herriko Laborantza Ganbara alternatiboak edo tokiko elektrizitate
berriztagarriaren hornitzailea den Enargiak lurraldeko hazkurri eta energia mailako burujabetasunaren
alde aitzinera doan bidean parte hartzen dute.

3- Bizi koktela
1) Justizia soziala eta justizia klimatikoa bateratzea, tokikoaren eta mundu mailakoaren arteko lotura
egitea, bortizkeriarik gabeko estrategia finko baten gainean bermatzea, salaketak edo erresistentzia
eta proposamenak eta alternatiba konkretuak bultzatzea, eraginkortasuna, inklusibitatea, sormena,
mutirikeria, fidagarritasuna, sentsibilizazioa eta “funky” diren ekintzak aldi berean eramatea... Horiek
denak dira “Bizi koktela” osatzen duten osagaiak.
2) Metodo diziplinatuei emandako garrantzia eraginkortasunaren eta inklusibitatearen seinale izaten da.
Bilkurak iragarritako tenoretan hastea eta bukatzea eta hitz-hartzeak doitzea adibide adierazgarriak
dira: norbera antola dadin, beti pertsona berek eztabaidak beretu ez ditzaten, eta erabakiak esparru
demokratiko batean hartuak izan daitezen.
3) “Koktel” honek emaitza konkretuak sortzen ditu, atsegingarria da militanteentzat, beren ekintzen
emaitzak maiz ikusten dituztela eta.
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D- Gure ekintzaren mugak
1) Berotegi-efektuko gasen isurketek goraka segitzen dute gupidarik gabe, eta Estatuek onartu
dituzten indarrak, lazgarriki, ez dira nahikoak mundu mailako berotzea +1,5°C-ko hein larriaren azpian
atxikitzeko. Herritarren, gazteen, zientifikoen mugimenduek, pertsonalitate politiko batzuek edo tokiko
elkargo boluntarista batzuek gaitzeko energia zabaltzen badute ere, mugimendu klimatiko eta sozialak
ez du oraino behar den indar-harremana lortu, politika eta ekonomia arloko erabakitzaileak ekoizpen
eta kontsumo moten norabide masibo berri batera eramateko.
2) Lotzen gatzaizkien gaitzeko lan sailek eta finkatzen ditugun sekulako erronkek indar handia
eskatzen dute. Militanteen ongizatea artoski zaintzen badugu ere, boluntarioen gainean presio azkarra
eta animatzaile nagusien akidura handia eragiten dituzten proiektu anitz izan dira, berriz ere, garai
honen adierazgarri, batzuetan aldi berean bideratuak izanik. Lantaldeak boluntarioei esker bizi dira, eta
akiduraren eta egitasmo pertsonalen artean, lantalde batzuk hatsantu dira.
3) Justizia sozialari eta behartsuenen interesen alderdiari garrantzia emanik ere, lan sail batzuk ezin
izan dira eraman, indar eskasez. Auzo biltzarren eta eskubide sozialen leihatila bakarraren proiektuak
ez dira abian ezarri eta elkartasun konkretuaren arloko dinamika batzuk (autokidetza, objektuen
maileguak...) Bizi elkartearen barneko mugetan egon dira. Haatik, community-organizing teknikoei
buruzko esploratze-urrats batek, eta Grenoble eta Lyon hirietara egin ikerketa bidaia batek, Bizik eta
Manu Robles-Arangiz Fundazioak eramanik, gai hau argitzeko eta abian ezartzeko era hoberenari buruz
gogoetatzeko bidea ireki dute.
4) Militanteen harrera BAB-tik kanpo eta Hegoaldearekin harremanak oraino azkartzekoak eta
hobetzekoak dira.
5) Trantsizioa, ongi hasia dela badirudi ere, finkatze urratsera eraman behar da. Ibilera orokorra, lagun
berriak integratzea, Ekintza taldearen ibilera, itzultzaileen taldearena, komunikazio taldea eta
Jakazan/k talde logistikoarena, oraino sustatuak, gogoetatuak eta azkartuak izan behar dira gure
jokabideak hobetzeko.
6) Finantza mailako iraunkortasuna eta independentziak desafioak jarraitzen dute izaten: ez ditugu
ahantzi behar gure auto-diruztatze ohiturak lantalde bakoitzean, eta diru hartze automatikoz egiten
diren kidetzeak emendatu behar ditugu.
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Egoera orokorraren eta tokiko
mailaren, bai eta erronken
azterketa ere

"Nola ausartzen zarete? Nire ametsak eta haurtzaroa lapurtu dizkidazue
zuen funts gabeko hitzekin. Alta, zortea duten horietariko bat naiz. Jendeek
sufritzen dute, hiltzen dira. Ekosistema oso batzuk hondoratzen ari dira,
masako desagerpen baten hasieran gaude, eta soilik dirua eta betiko
iraunen duen hazkunde ekonomikoaren alegiazko ipuin bat aipatzen
duzue? Nola hausartzen zarete!"
Greta Thunberg

A- Klima, bioaniztasuna: salbatu daitekeena salbatzea
1) Klima aldaketari buruzko gobernu-arteko aditu taldearen (KAGAT/GIEC) 1,5 °C txostena 2018ko
urrian argitaratu zen, eta Valérie Masson-Delmotte KAGATeko klimatologoak eta lehendakari-ordeak
txostenaren izenpetzearen berri lehen aldiko eta duplexean eman zuen 2018ko Alternatiban. Segitu
den ibilbidearekin izan zen bereziki alarmista Masson Delmotte eta aldaketa zorrotzak egitera deitu
zuen. Haren erranetan, 1,5 °C helburupean egoteko, 2030 urteari begira berotegi-efektuko gasen
isurtzea %50ez apaldu beharko litzateke eta 2050ean karbono neutralitea izatea helburutzat hartu.
Helburu horiek gure sisteman, gure ekoizpen, mugikortasun eta kontsumo moldeetan aldaketa handiak
eskatzen dituzte. Hamar urte barne gasen isurpena murrizteak eta 2050 urtean karbono neutralitatea
lortzeak, bideratzen ditugun ekintzen bihotzean izan behar dute.
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Bizik bide hori hartzen duten ekintza guztiak bultzatu eta
lagundu behar ditu. Bioaniztasunaren krisia areagotu da ere
espezieen masako 6.iraungitzearen bizkortzearekin. Horri
gehitu behar zaio 184 herritako 15 364 zientifikok 2017an
egindako deiadarra.
2) Estatuek egungo egunean egiteko onartzen dituztenak
ikusirik, 1,5 °C petik egoten lortzea ezinezkoa iduri du, alta
klimaren uzkailtzeari loturiko efektuak mugatzeko eta
atzeraeraginezko zikloen biderkatzea saihesteko erabakigarria
den muga bat da. Egoera horren aurrean ez dugu onartzen
borroka galdua dugula ondorioztatzea eta ez dugu fatalismo
horrekin bat egiten. Ez dugu klimaren borroka uzteko
eskubiderik. Hamarren bakoitza garrantzitsua da: +1,5°C-en
eragina beti +1,6°C-ena baino txikiagoa izanen da, eta +6°Cekoa +8°C-ekoa baino.
Nahasketa klimatikoari loturiko eraginak jadanik sentitzen hasiak dira Iparraldeko herrietan eta oraindik
gehiago Hegoaldeko herrietan, planetaren bizi modu eta bizierak mehatxatuz. Erronka horiek guziek
ukitzen gaituzte, baina hegoaldeko herriek eta herritar prekarioenek dituzte gehien bat pairatzen.
Guztion ardura morala da, eta zuzentasunaren izenean gure betebeharra ere da, ahalegintzea salbatu
daitekeen guztia salbatzen, egungo sistemaren neurrigabekeria ahal bezain goiz oztopatzea lortuz. Ahal
den guztia egin behar da gertatzen ari den klima aldaketaren abiadura eta hedadura mugatzeko.

B- Klima mugimendua, mugimendu sozialaren eragilea
1) Azken lau urteotan klimari buruzko
mobilizazioen, diskurtsoaren eta kontzientzia
hartzearen aurrekaririk gabeko hedapena ikusi da.
Klima
nahasketaren
ondorio
ikusgarrien
biderkatzeek eta zalutzeek, 2018ko udan, Nicolas
Hulot Trantsizio ekologikorako Ministroaren
dimisio ikusgarriak, KAGATaren 1,5°C txostenaren
plazaratzeak 2018ko udazkenean, klimatologo
bat baino gehiagoren agerpen publikoek,
mendeko Aferaren izenpetze masiboak (2 milioi
baino gehiago izenpetze bildu zituen Estatuak
klima aldaketaren aurka deus egiten ez zuela-eta
haren aurkako salaketa sustengatzeko), Greta
Thunberg aktibista gaztea bezalako figuren
agerpenak,.. larrialdi klimatikoaren ikuspegia
aldatzen lagundu dute.
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2) Horrela azaldu dira hameka mugimendu eta mobilizazio dinamika berri. 2018ko udan 77 000
pertsona mobilizatu zituen Alternatiba Itzuliaz geroztik, klimaren aldeko martxak agertzen hasi ziren
2018ko irailean eta milioika pertsona munduan zehar bildu zituzten. Klimaren aldeko lehen nazioarteko
gazteen greba 2019ko martxoaren 15ean ospatu zen, munduan zehar 1.7 milioi gazte mobilizatu zirela,
horietarik 200 000 frantses Estatuan eta 1 400 Euskal Herrian. Mugimendu berriak jaio ziren (Youth
For Climate edo Fridays For Future Euskal Herriko gazte mugimenduak, Il est encore temps, On est
prêts, Rame pour ta planète, etab.), eta desobedientzia zibila ez-bortitza jendarteratzen jarraitu zuen
(Extinction Rebellion mugimenduaren sorrera, Pariseko Défense auzoaren blokatzea Greenpeace,
Lurraren Lagunak eta ANV-COP21eko 2000 ekintzailerekin bateean, bertzeak bertze...).

3) Aldaketa horren berezitasunetarik bat, erronka ekologiko eta sozialen arteko hurbiltzea da, Bizi!k bere
hasieratik eramaten duen sintesiarena. Jaka Horien mugimendua, karbono zerga, aurkeztu zen bezala
eragiten zuen injustiziaren aurka altxatu zenak, energia prekaritatearen afera, berrien erdian ezarri zuen.
Bateratze asko egon ziren klima mugimenduarekin batera, lelo komun batekin: “Munduaren bukaera,
hilabete bukaera: borroka bera”. 2019ko iraileko inkesta baten arabera, ingurmena frantsesen lehen
kezka bilakatu zen, erosteko ahalmenari lehen tokia hartuz ere.
4) Garai horrek aldaketa bat markatu du klima mugimenduarentzat, baina mugimendu sozialen
zurrunbilo bat izan da ere: aurrekorik gabeko Jaka Horien mugimendua frantses Estatuan 2018ko
azarotik goiti, ordurarte mugimendu, alderdi edo sindikatuetan kokatzen ez zen populazioaren zati bat
mobilizatu zuena; Tsunami democratic Katalunian eta mugimendu katalanaren altxatzea bere buruzagien
kondena arrunt gogorraren ondotik; Me Too mundu mailan emakumeek pairaturiko bortizkeriak eta
gizarte barneko sexismoa bistara ekarri zituena; Black Lives Matter Estatu Batuetan poliziaren
bortizkeria, arrazakeri sistemikoa eta post-kolonialismoaren aurka, Frantzian ere oihartzun bat aurkitu
duena mobilizazio haundiekin, batez ere Justice pour Adama mugimenduaren inguruan,...
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C- Coronavirusaren eztanda eta krisien larritzea
1) Klima aldaketaren eraginekin parean dugunaren aitzin itxura bat bezala, gure gizarteak aste gutitan
nahaspilatuak egon ziren, ekonomia ia gelditu duen eta inoz ikusi ez bezala munduko populazioaren
erdia baino gehiago une berean konfinatu duen pandemiak jota. Espezie basatien biziguneen
kordokaraztea, oihanen moztea, gure ekosistemen eta bioaniztasunaren suntsipena, horiek denak
izurriteen sorrera areagotzen dute, biderkatuak dira globalizazioa eta hegazkin garraioaren
emendatzearekin, gaur koronabirusaren osasun krisiaren oinarrian daude, krisi honek gure gizarteak
kolokan ezarri eta ondorio izugarriak izanen ditu. Arrunt argi erakutsi digu ere sistema kapitalistaren eta
gobernu neoliberalen erabateko ezintasuna holako krisien - heldu diren urteetan maizago gertatuko
direnak - aurreikusi eta kudeatzeko.
2) Izigarriko krisi ekonomiko eta soziala
pairatuko dugu ziur aski, osasun krisia eta
konfinamendu politiken segidan, horren
ondorioak langabezia eta behartasunaren
emendatzea izan daitezkeelarik, baita mundu
mailako elikadura krisia, tentsio geopolitikoak
eta nazioarteko migrazioen emendatzea ere.
3) Koronabirusak eragindako talka-uhinaren
ondorio hauek gehituko zaizkio jadanik
kaltetua
den
eta
mundu
mailako
desberdinkeriak handitzen segitzen duten
egoera honi. Oxfam erakundearen 2020ko
desberdinkeriei buruzko txostenaren arabera,
2.153 pertsonek dute munduko biztanleriaren
%60k bezainbeste ontasun.
Zuzengabeko egoera honen ikurra: 2020 urtea hasi
zenetik, Jeff Bezos Amazoneko enpresaburuaren negozio
zenbatekoa %20z emendatu da, bere langileek beren
biltegietan pandemia pairatzen zutelarik, behargabeko
kontsumo produktuak banatzen jarraitzeko.
4) Hetsialdi politikek berotegi efektuko gasen isurietan
nehoiz ikusi gabeko murrizketa eragin badute eta
biodibertsitateari hatsa hartzeko denbora eman badiote,
neurri horiek kendu bezain laster, isurketen gorakadak
erakusten du gure bizimoduen aldaketa erradikala
ahalbidetzen duten politika boluntarista handiak soilik,
sozialki zuzenak ahulenen alde eta onartuak jendeen
aldetik, izanen direla gai larrialdi klimatiko eta sozial
bikoitzari erantzuteko.
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5) Norabidea zuzentzeko eta itsasontzi neoliberala ur gainean atxikitzeko, Europako gobernu gehienak
atzerapen sozialak bideratzera entseatzen ari dira ingurumen arauetan eta eskubide sozialetan eta
oinarrizko eskubideen alorretan. Frantzia mailan, lehen hetsialdia bukatu bezain laster, zaintza neurrien
indartzea edo hegazkin sektoreari egiazko ordainik gabeko opari fiskalak egitea aitzin-jasta bat baizik
ez da izan.
6) Testuinguru berezi honek ekartzen gaitu berriz pentsatzera gure borroka eta mobilizazioen
gauzatzeko moduak, deskonfinatze politiketatik haratago iraunen duten osasun neurrien testuinguruan.
Krisi ekonomikoak autofinantzaketaren murrizketa sortu eta gure egiturak ahuldu ditzake. Bainan
hetsialdiak, Bizik bere funtzionamendua eta bere jardueren zati bat mantentzea lortzen zuelarik,
erakutsi du gaitasuna badugula gure mobilizazio moduak berriz asmatzeko..

D- Aski ez den eragin politikoa
1) 2017an Frantziako presidentetzarako hauteskundeetan Emmanuel Macronen hautatzeak, elite politiko
neoliberala eta konplexu gabekoa boterera heldu zela agerrarazi zuen, politika tradizionalaren egiteko
moldeak aldatuko omen zirela erranez. Eskuin muturreko ideiak hedatzen ari dira, ez bakarrik Estatu
frantsesean, baita Europako gero eta herrialde gehiagotan ere.
2)
Mundu
mailan,
klimaeszeptizismoak
gauzatze
politiko
penagarriak lortu ditu (Donald Trump
Estatu Batuetan, Jair Bolsonaro
Brasilen, ...). Estatu frantsesean, iritzi
publikoan klima gaiaren pertzepzio
aldaketak eragin politikoa ukan du.
2017ko presidente hauteskundeetan,
kasik botoen laurdena ekologian
oinarritutako egitasmoetara zuzendua
zen.
2019ko Europako hauteskundeetan eta 2020ko herriko hauteskundeetan berretsi eta indartu den joera,
hiri handietan ekologisten bultzada izan da.
3) Indar gorakadaren eta markatzaile politiko batzuen nahasmenduaren
ondorio gisa, delako
«greenwashing» hura eta "oskol hutsa" bezalako ekologia ere garatu dira. Macron Frantziako
presidenteak, 2017an hautatuak, nazioarteko agertokian bere burua aurkeztu zuen klimaren aldeko
txapeldun gisa. Bere agintaldiaren hasieratik klimaren kontrako eta sozialki bidegabeko neurriak
biderkatu ditu (lobbyek desegin dute Hulot legea, sozialki bidegabea eta ekologikoki eraginkorra ez den
karbono zerga, aberastasunaren gaineko zergaren kentzea, petrolio baimenak ematea, neonikotinoideen
kontrako atzerakada, klimaren aldeko Herritar Hitzarmenaren neurrien desegitea, alta hauek hunkitu
gabe onartuak izan behar zirelarik …). Nicolas Hulot-en oihartzun handiko dimisioak argitara eman du
lobbyen indarra eta frantses Estatuko maila gorenean trantsiziorako egiturazko trabak daudela.
Atzerakada horiek toki mailan ere ikus daitezke (hiru koronapistetik baten desegitea da adibide bat) eta
Europa mailan (Laborantza Politika Bateratu bat onartu dute Europako laborantza eredua aldatzeko
anitzez erronken petik dena).
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4) Hainbat epe politikok markatuko dute datorren aldia Hexagonoan: New Deal Berdea, Europa mailan
eztabaidatzen ari dena, Europar Batasunaren eta Estatu frantsesaren Ekonomiaren Suspertze Ituna,
Klimarendako Herritarren Hitzarmenaren proposamenak, 2021eko Departamenduetako eta
Eskualdeetako hauteskundeak, 2022ko presidentetzarako eta legegintzako hauteskundeak.

E- Metamorfosiaren denbora
1) Bruno Latour antropologoak dion bezala: "ez dugu krisi
bat hondatu behar". Koronabirusak larriagotu duen egoera
dramatikoa eraldatu behar dugu: Estatuak herritarrak
babesteko betebeharra ez du betetzen eta erakusten du
ez dela gai krisia aurreikusi edo kudeatzeko? Beraz, gure
elkartasun konkretuen garrantzia ikusgai ezarri behar
dugu, lurralde erresilienteen eskalan eta lurraldeen
artean, eta iraunarazi behar ditugu!
Merkatuaren esku ikusezinari esker arazoak konponduko
omen zituen ekonomia, amildegi ertzean izanen zen ez
balitz diru publikoaren xortakakoarekin izan? Beraz,
antolakuntza eta plangintzaren beharra adierazi behar
dugu!
Itxialdiak milioika jenderi lanarekiko, denborarekiko,
ingurukoekiko, kontsumitzen dutenarekiko harreman
desberdina izatea ahalbidetu du? Beraz, kolektiboki
identifikatu behar dugu egiazki behar duguna, zer den
garrantzitsua guretzat eta zer gabe bizi gaitezkeen!
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Aireko bidaiak gelditu dira? Beraz, trafikoa lehen bezala berriz hastearen zilegitasunaren galdera egin
behar dugu, eta zentzua eman bidaiari eta bestearen aurkikuntzari!
Osasun krisi honetatik atera behar ditugun irakaspenen artean, erresilientziaren gaia zentrala da: nola
presta ote ditzakegu gure gizarteak, krisiek ezinbestean markatutako testuinguru batean (klima
konpontze gidoi baikorrenean ere) txokeak jasateko, ahulenak lagunduz, elkartasuna areagotuz, gure
aurreikuspen gaitasunak indartuz, eta ez erantzun autoritario, xenofobo eta libertizidei bide emanez?
2) Euskal Herriko lurraldearen gure metamorfosi proiektuak, elikagaien eta energiaren erresilientzian,
ekonomiaren birtokiratzean, lagunarteko neurritasunean, mugikortasun ezti eta garraio denboren
murriztean, tokiko monetan eta elkartasunean oinarritua... sekulan baino gehiago gaurko ere balio du.
Gure ahulezien kontzientzia hartzea aukera bat baita erakusteko soilik planetaren mugak errespetatzen
dituen eta funtsean justua den sistema desberdin bat, izanen dela gai, talkak gutitzeko .
3) Azken urteotan Euskal Elkargoa sortu da, hau da, presioa egiteko palanka berria. Bere
funtzionamendua hobetu behar da, baina bere sorrerak herrien arteko eta lurralde eremuen arteko
lankidetza eta elkartasuna erraztu ditu. Trantsiziorako tresna berriak eskaini ditu baliabideak elkartuz
eta esperientzia partekatuz, herri ttipiei, adibidez, trantsizioko proiektuak errazago ezartzeko aukera
emanez.
4) Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoaren Ituna, 2020ko martxoa-ekaina bitarteko Herriko Etxe
eta Elkargo mailako hauteskundeetarako hautagai zerrendetarako sinatzeko proposatu zen. 84 zerrendak
sinatu dute eta horietatik 46 hautatuak izan dira. 46 auzapez sinatzaileek administratutako 46 Herriko
Etxeek lurraldearen biztanleriaren %62 ordezkatzen dute. Mugikortasun eztia, energia berriztagarriak,
laborantza eta elikadura biologikoa eta tokikoa, energiaren menperatzea, hondakinen murriztea,
Euskoaren garapena eta Klima Planaren egokitzea: Itun honen bidez sinatzaileen zerrendak neurri
konkretu eta anbiziotsu batzuen aldeko engaiamendua hartzen du, lurralde jasangarri eta solidario
baten alde.
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3|

Biziren lehentasunak ondoko
4 urteetarako

"Gauzak aldatzea, ez da aski, orain aldatu behar dira"
Naomi Klein

A- Euskal Herria Burujabe: 3 ardatz egituratzaile
1- Lurraldea itxuraldatu
1-a- Bizi, lurraldeko eragile
1) Bizik, “Burujabe” gure lurraldearen metamorfosiaren proiektuaren mamia osatzen duten alternatibak,
justizian oinarritu bizimoduak, elkartasuna eta lagunarte giroa, elikadura, energia eta gizartearen
burujabetza, sustengatzen segituko du.
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2) Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik, Europako lehen moneta osagarria den Euskoraino, energia
berriztagarri arloan hornitzaile den Enargia-tik pasatuz, eta beste hainbat iniziatibetatik,... Euskal Herria
laboratorio bilakatzen ari da gero eta gehiago.
Alternatibak ez dira zatikatuak: batzuk besteei lotuak
zaizkie eta esperientzia orokorra egiazko kontra-modelo
koherentearena da, lurralde osoko eskalakoa. Bizik
ekosistema honi sustengu osoa ekartzen segituko du,
ahal bezain laster laguntza konkretua ekarriz, bere
sarearen
baitan
jendarteratuz
eta
ekarpen
metodologikoak eginez.

1-b- Hitza hitz
1) 2020-2026 tokiko hautetsien kargualdia zinezko “klimaren aldeko kargualdia” da, heldu den urte
bakoitza erabakigarria izanen baita oraingo bidearen aldatzeko. Alta, hautetsi berriek beren esku gider
azkarrak dituzte klimaren makurtzearen aurka borrokatzeko.
2) Bizik bere lana segituko du Iparraldeko itxuraldatze ekologikoaren Hitzarmenaren kari hartu
engaiamenduak segurtatuz: herri kontseiluen aurretik eta ondotik erabakien segipena eginez, Euskal
Elkargoko hautetsiak desafiatuz “adostasun ilaunen” saihesteko, beren engaiamendua errespetatuko ez
luketen hautetsiak mugiaraziz (ekintzak, hedabideetan aipatu, mobilizazioak...), pratika onak balioztatuz.
3) Bizi ez da a posteriori logikan egonen
(justu begiratuz gauzak eginak izan
direnez edo ez) baina bai sartuko a priori
desmartxa batean tokiko hautetsiei
laguntza eta formakuntzak proposatuz
ahal bezain bateko
ulermena eta
berenganatzea lortzeko, eragin lana
eginez, ekintza adibideak ezagutaraziz
hautetsiei, Hitzarmena konkretua izan
dadin, lantaldearen indarrak
biderkatuz Tokiko Plan Estrategikoetan parte hartzeko (batez ere Lurralde koerentzia eskeman - LuKE ).
4) Behaketa zorrotza eginen zaie Hitzarmena hastapenetik edo bidean zehar izenpetu nahi izan ez duten
hautetsi berriei: hartu erabakien segipena, lurraldearen itxuraldatze ekologiko eta sozialaren kontra
joanen litezkeen neurrien galdezketa eta salaketa, lurraldeko beste eragileekin elkartzeak.
5) “Begirale ekologiko” sare bat, laguntzaileek osaturik herrietako hautetsien erabakien segitzeko,
hedatuko da lurralde osoan, eta horri esker alde batetik itxuraldatze ekologikoaren garapena segitzen
ahalko da eta beste aldetik tokiko erabaki publikoen eta beren eraginen interesa berpizteko balioko du.
6) Beharko dugu Lurraldeko klima-aire-energia Plana
(LuKAEP)aren -ren plantan ezartze konkretua
segitu ere, nahiz eta gure iduriko eskasa den, eta segurtatu, hasiak diren ekintzak engaiamenduen
heinekoak direla bederen, eta egiaztatu, herri eta elkargo deliberazioak Klima Plan horrekin
adostasunean eta koherentzian direla.
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5) “Begirale ekologiko” sare bat, laguntzaileek osaturik herrietako hautetsien erabakien segitzeko,
hedatuko da lurralde osoan, eta horri esker alde batetik itxuraldatze ekologikoaren garapena segitzen
ahalko da eta beste aldetik tokiko erabaki publikoen eta beren eraginen interesa berpizteko balioko du.
6) Beharko dugu Lurraldeko klima-aire-energia Planaren (hots LuKAEParen) plantan ezartze konkretua
segitu ere, nahiz eta gure iduriko eskasa den, eta segurtatu, hasiak diren ekintzak engaiamenduen
heinekoak direla bederen, eta egiaztatu, herri eta elkargo deliberazioak Klima Plan horrekin
adostasunean eta koherentzian direla.

1-c- Irudimena landu
1) Atxikimenduaren lortzeko, gure “lurralde itxuraldatua” ikusi ahala bilakarazi behar da. 2020an
hetsialdiatik ateratzean argitaratua den “Eta etorkizuna...” idatziaren gisan, nahi dugun gizartearen
eraikitze irudimena lantzen segituko dugu, ditugun hainbat sensibilizatze tresnaekin (argitaratzeak,
Burujabe idatziaren balioztatzea, PUBaren kontrako ekintzak...).
2) Aurreikusten dugu mobilizazio gertakari egituragarri baten antolatzea bederen, alternatibak
ezagutarazteko, lurraldeko eragileak parte harrarazteko eta engaiamendu dinamika baten sortzeko.

1-d- Zubiak asmatu hizkuntza eta kulturari buruz
Bizik zubi eraikitzaile izaten segituko du hizkuntza eta euskal kulturari buruz, lurraldearen gertakarietan
aktiboki parte hartuz, tresna elebidunak proposatuz, Burujabe egitasmoaren ikusmoldea hedatuz. Bizi,
bere ekitaldi guzietan euskara biziarazteko antolatzen da.
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2- Mugikortasuna aldatu
1) Ipar Euskal Herriko kostaldean, berotegi efektu gas sortzaile den lehen funtsezko iturria,
mugikortasuna da eta orokorki Ipar Euskal Herrian, bigarren iturria.
Pario hau egiturazkoa bezain kulturala delako, Bizik bi eremu berezitan lan egiten du:
- Botere publikoei presioa ezarriz politikoki engaia daitezen, azpiegiturak zuzentzeko eta espazioaren
kudeatzeko, garraio modu aktiboen eta garraio kolektiboaren alde.
- Kanpaina pedagogikoak gauzatuz erabiltzaileen mugikortasun arloko ohituretan eragiteko eta horrela
mugikortasunaren kultur jasangarri baten garapenean parte hartzeko. Lan hau "Garraiobide alternatiboen
aldeko" lantaldearen norabide txostenean aurkeztua da.

3- Bizilekuak birpentsatu
1) Lur-prezioen presioa, bizimoldearen kalitatea, turismoaren eragina, sektore horretako berotegi
efektu gasen isurketa: bizimoldeari loturikako erronkak anitzak dira eta lurraldean bizitzeko moldeez
galdezkatzen dute, bizi-baldintza duinak denei eskaintzeko eta bertzeari ongietorria eskaintzeko.Euskal
Kostaldeko herrietan etxebizitzen % 20 eta %40 artean bigarren egoitzak dira. Halere, Tokiko BizitegiPlana
(TBP) ak 20 000 bigarren egoitza berri eraikitzea aitzin ikusten du 2050eko!Holako
etxebizitzen ondorio sozial eta ekologikoak handiak dira: lur-prezioen eta alokairuen emendatzea,
barnealdeko lurren artifizializazioa, kostaldean lanean ari den jendea ez baita bertan bizitzen ahal,
mugikortasunaren zailtzea,
berotegi-efektuko gasen isurketen emendatzea, eta lurraren
artifizializazioaren ondorioz etortzen diren efektuak (laborantza lurren eta ondorioz elikadura
burujabetzaren murriztea, lurrengandik CO²-aren xurgatzea apaltzea, lurrak irazgaitz bilakatzearen
ondorioz uholde arriskuen emendatzea...). Aldi berean, sobera bizitegi gaizki isolatuak dira eta haietan
bizi direnak energia prekaritatean dira. Beti goraka doan turismoak etxebizitzen erabilpena aldatu du,
sasoiko alokatzea lehenetsiz (eta bereziki AirBnB-ren presentzia azkartuz).

17

2) Bizik gogoeta hasi du, Ipar Euskal Herriko etxebizitzaren gaiari buruzko kanpaina bat edo bi
muntatzea posible denez jakiteko, sektore horren injustizia sozialaren eta aztarna ekologikoaren kontra
borrokatzeko, eta beste bizitzeko molde batzuen definizioari buruz eta baliabideen partekatzeari buruz
ekarpenak egiteko. Horren bidez, etxebizitzaren eta lurraren alorrean den aldaketa kaltegarriaren
salatzeko eta borrokatzeko xedea bada, aterabideak proposatuz eta alternatibak sustatuz, jadanik
martxan direnak indartuz (Etxalde, adibidez).

B- Munduaren bukaera, hilabete bukaera, ber borroka
1- Klima aldaketa eta justizia sozialaren alde mugimendu orokorra eraiki
1) Klima nahasmenduaren kontrako borroka, borroka
guzien ama da: borroka hau galduz geroz, beste
guziak galtzen ditugu. Desafio hori altxatzeko,
erradikal-pragmatiko diren militante belaunaldi
berriaren xutik ematean eta herritar indarharremanaren baldintzen sortzean lagunduko du
Bizik.
2) Klimaren aldeko borroka, borroka kulturala ere
da: jendeen gehiengoak justizia sozialaren
baloreekin, produktibista eta kontsumerista den
sistema batekiko hausturarekin, berdintasunarekin
eta gure biziko atal oso batzuen eraldaketarekin bat
egitea suposatzen du. Bizik indar egiten du
informatzeko, sentsibilizatzeko, konbentzitzeko,
mobilizatzeko eta publiko anitz batek elkarrizketan
parte har dezan: gazteenek, zaharrenek bezala, arlo
herrikoietakoek edo aberatsetakoek, abertzaleek edo
ez direnek, laborariek, langileek, etab.

Izan ere, jendearen parte hartzerik gabe eginen litekeen aldaketak, jendeen kontra egina izateko
arriskua lukeen aldaketa litzateke. Gure aburuz, baitezpadakoa da sistemaren kontra errotik doan
oposizioa eta masa-mugimendua batzea. Ondorioz, kasu egiten dugu hainbat sarbide eskaintzeko
militanteei, bakoitzak bere tokia aurkitzeko parada ukan dezan. Ber maneran, tresna eta kanpaina
batzuk garatzen ditugu publiko berri batzuen hunkitzeko gaitasuna ukaiteko.
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2- Klima, erronka soziala
1) Nahasmendu klimatikoak hunkitzen ditu
lehentasunez prekarioenak eta behartsuenak,
jakinez azken hauek dutela nahasmendu horren
jatorrian ardura gutien. Alta, krisi klimatikoaren
jatorrian den sistema honen aldatzeko plantan
eman behar diren aterabideak, desberdintasunak
ttipitzeko eta mundu zuzenago eta solidarioa
eraikitzeko behar diren aterabideak bezalakoak
dira.
2) Bizik berdintasun, justizia eta elkartasun
balore horiek defendatuko ditu, eta auzo
herrikoien ondoan mobilizatuko da bere
elkartasuna ekarriz Alda mugimenduari.

3- Klima suntsitzen duten politika eta proiektuak geldiaraztea
Bizik Ipar Euskal Herriko lurraldean agertzen ahal litezkeen klima suntsitzaileak diren politika eta
proiektuei aurre eginen die, azken hauen geldiarazteko xedearekin. Proiektu horietarik bat,
uhinekilako alimaleko igerileku artifizial baten sortzeko Surf Park proiektua, gaur egun naturalak edo
laborantzari itzuliak diren Donibane Lohitzuneko 7 hektarea hartuz, klima eta bioaniztasunaren
suntsitzaileak diren proiektuen karikaturazko adibidea da. Eginahalak egin behar ditugu proiektua ez
dadin gauzatu. Proiektu horren kontrako borroka, sistemak inposatu nahi duen suizidiorako
lasterraldia errefusatzearen ikurra bilaka daiteke.

4- Ipar Euskal Herrian Enplegu klimatikoak defendatzea
Ekonomia gibelaldi eta langabezia testu inguru honetan, ekonomiaren indarberritzearen aitzakiarekin,
trantsizio ekologikoarekin bateragarriak ez diren ekonomiaren atal osoek sustengatuak izaiteko
arriskua dute. Bizik eguneratuko du eta aitzinean emanen du “10 000 enplegu klimatiko Ipar Euskal
Herriarentzat” txostena. Bertan ere agerian emanen dira lurraldean antolatu diren alternatibetan
sortu diren enpleguak (Eusko, Enargia, EHLG, laborantza herrikoia, biologikoa,...).

5- Harrera lurraldea
1) Bizik, Euskal Herriak dituen
harrera eta ostatatze lurralde
ohiturak jarraituz, etorkinekiko
elkartasun zehatza adierazteko
ekintzei bere sustengua ekartzen
segituko du.
2) Ber maneran segituko dugu
tokiko, Estatuko edo Europa
mailako «Europa Harresiaren»
aldeko politiken gaitzespenari
gure ekarpena egiten.

19

6- Digitala, teknologia berriak: tresnen gibelean, hunkitzen gaituzten jendarte
eredu hautu batzuk dira!
1) Tresna digitalen erabilpenaren biderkatzea, GAFAMen zabaltzea, 5Garen garapena: orientazio
teknologikoen gibelean, zinezko jendarte eredu hautuak gordetzen dira. Garatzen ari den maneran,
sektore digitalak, energía anitz erabiltzen du eta bereziki munduaren hegoaldeko herrietatik etortzen
diren lehengai eta baliabide kontsumoa handitzen du.Tresna horiek dituzten klima, ingurumen eta
sozial arloetako ondorioetarik harat, galdezkatua izan behar da ere gure jendartean nola hartuak
diren eboluzio teknologikoak: usu inposatuak, egiazko eztabaida demokratikorik gabe, herritarrek
ebaluazio etikorik egiteko paradarik ukan gabe.
2) Bizik lantalde tematiko berri bat sortuko du, digitalaren arloa jorratzeko, sektore horren eraginaz
kontzientzia hartzeko, praktika eredugarrien proposatzeko eta digitak etikoa, irekia eta solidarioa
aitzinean ezarteko, publiko behartsuenen tresna hautu eta eskuratze erraztasunak aintzat hartuz.

7- Laborantza eta elikadura: etorkizuna lantzea
Laborantza eta elikadura funtsezko galderak dira eragin klimatikoaren aldetik, baita herrialdearen
erresilientziaren, osasunaren, enpleguaren, lotura sozialen aldetik. Bizik hautatu du kanpaina berezirik
ez egitea gai horretaz, ikusiz tokiko eragile franko badela jadanik mobilizaturik galdera horrendako
(EHLG, Lurzaindia, Arrapitz, BLE, APFPB... baita inter-amap sarea edo epizeria parte-hartzaileen sarea
ere, hala nola Otsokop edo Larrunkop, eta beste anitz). Bizik laguntza ekarriko die horiei, beharrezko
izanen direnean.

C- Ekosistema batean errotzea
1- Gure garaiko gatazka handietan laguntzea
Klima gatazka guzietan oinarrizkoena
baldin bada ere, Bizik garrantzi
berezia ematen die beste gaitz
anitzen kontrako borrokei ere, klima
nahasmendua eragiten duen sistema
horrek berak eragin dituenei, eta
mundu ikuskera berezia defendatzen
du: bake prozesua, berdintasunaren
eta denen eskubideen babesa,
biodibertsitatearen
defentsa,
laborantza eta elikadurari sustengu
gero eta azkarragoa, lotura osasuna
eta ekologiaren artean, digitalaren
eragina,
ondasun
amankomunen
defentsa (ura, airea, etab.), landenboraren murriztea...
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2- Partzuergoan lan egitea
Bizik segituko du lotura egiten tokikoa eta globalaren artean, parte hartuko du tokiko, Hexagonoko
eta nazioarteko partaideen ekintzetan, beste eragileekin eraman lanak modu osagarrian pentsatzeko,
azkartuko du bere sustengua beste mugimenduei begira eta segituko du eragileak eta alternatibak
sarean ezartzen...

3- Planifikatzea eta ihardukitzea
Ezagutzen ditugun garai mugikorrek antolaketa desafioak agerrarazten dizkigute: aktualitateari laster
ihardukitzeko gure gaitasuna murrizten duten xantier handiak helburu gisa finkatu behar ote ditugu,
? Halere, xantier handiak baztertzen ahal ote ditugu, eskala aldaketak abiarazten ahal dituztenak,
berriak sorrarazten ahal dituztenak eta dinamika orokorra azkartzen ahal dutenak? Bien arteko oreka
egokia xerkatuko dugu.
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Biziren antolakuntza eta
funtzionamendua hobetzea

“ Hain bortitza den munduan, lagunartea, borroka bat da. “
Geneviève Azam

A- Baliabideak segurtatzea
1- Militante berriak hartzea
1) Bizin bakoitzak bere tokia atzematen ahal du, sartu-berria denak edo duela aspaldi militante denak.
Kide berriak etortzen dira klima eta justizia sozialaren alde ekiteko gogoa baitute eta Bizi! bere
komunikazioaren bidez, gertakari aipagarrien bidez (Alternatiba, Potreten Martxa, Klima kanpamendua...)
edo ekintzen bidez deskubritu dute. «Sarbide» bistakoenak (Jakazan/k logistika taldea, Ekintza taldea,
tokiko taldeak...) aitzinean emanbehar dira eta ateak beti handizki zabalik egon behar dira.
2) Gaur egun kide berrien integratzeko diren mementoei (Hilabeteko Biltzarra, kide berriei harrera, etab.)
memento berri batzuk gehituko zaizkie (adibidez «klima zintzur bustitze-kilikatze» lagunarte giroko
denbora baten plantan ezartzea bi hilabetetarik behin, 18:30etarik 22:00ak arte Patxokin...).
3) Bazkari animatu bat erregularki antolatuko da Biziren laguntzaileak biltzeko eta gure eguneroko
ekintzatik ezin bereziak diren lagunarte eta kultura herrikoi giroa indartzeko.

22

2- Harrera egitea, laguntzea eta integratzea
1) Kide berriei harrera hilabeteko 3. asteazkenean egiten zaie bai eta Hilabeteko Biltzarrean ere,
hilabeteko lehen asteazkenean. Bi hitzordu horiek kide berriei harrera egiteko eta azken hauen
integratzeko ate irekiak dira. Tresna horiek hobetzen jarraitu behar da. Hilabeteko Biltzarra memento
garrantzitsua da integratzeko, kide berriak eta esperientzia gehiago duten kideak elkarrekin lanean
hasten baitira bertan eta esperientzia ezberdinen artean sinergia bat sortzen baita.
2) Bakoitzak bere tokia atzeman dezan errexki, ibilmoldea ulerterraza izan behar da. Tresna eta
prozesu berri batzuk garatuko dira horretarako (laguntzaileen gaitasunen zerrndatzea, eskaeren
araberako arrapostuak emateko, webguneko agenda birpentsatzea, kolaketen datak gehituz,
organigrama agerian uztea nork zer egiten duen jakiteko...).
3) Linean diren tresnak, konfinamendu garaian biziki usu erabiliak izan direnak, Baionatik kanpo bizi
diren pertsonak errazkiago sarrarazteko baliatzen ahalko dira (giro ona eta ulermen hobea
bermatzen duten lotura fisikoak atxikitzen entseatuz beti).
4) Parean dugun desafioa handia badugu ere eta finkatzen ditugun erronkak anbiziotsuak badira ere,
ahal bezain bat zaintzen dugu militantzia jasangarria segurtatzea. Horretarako, indarrak egiten
ditugu binomiotan gehiago ibiltzeko, gaitasunak partekatzeko eta elkarri lana arintzeko. Beste
metodo batzuk esperimentatuko ditugu.
5) Egunerokoan, Bizi bere lantalde guzietan ahalegintzen da militantziaren jasangarritasuna
mantentzera, zaintzaren kultura eta borondate onean edo nolabaiteko goxotasunean lan egitea
bermatuz.
6) Aktibitateez gain, Bizin militatzea ez da aktibitateetan parte hartzea bakarrik, baizik eta berez
alternatiba den sare batean sartzea da, elkarlaguntza, elkartasuna, eta antzakatzearen kultura
azkartzen laguntzen duten hainbat tresna eta praktika garatu baitira bertan.

3- Formakuntza
1) Urtean denen maila eta
helburuei
egokiak
zaizkien
hainbat
formakuntza
ziklo
(formakuntza
asteak,
klima
kanpamendua,...), antolatukodira
Biziko kide/boluntarioen gaitasun
hobekuntza
ahalbidetzeko.
Gaitasun berezi batzuei buruzko
formakuntzak, edo kanpaina
batzuei lotutakoak, antolatuko
dira.
2)
Ekintza
ez
bortitzara
formatzeko saio publikoek jendea
sarrarazteko ere balio dute.

23

B- Gobernantza hobetzea
1- Koordinaketa
1)
Honen
erreaktibotasuna
bermatzeko, Koordinaketa, Biziko
gobernantza adarra, Biltzar Nagusian,
parekotasun zorrotza errespetatuz,
hautatuak diren 40 pertsonez osatua
da. Koordinaketak bere baitan
pertsona berriak kooptatzen ditu
urte
guzian
zehar.
Pertsona
identifikatu batzuek Koordinaketako
kideekin batena jardun dezaten
deliberatzen du ere Biltzar Nagusiak.
2) Koordinazioan barneko funtsezko eztabaidak berrabiatuak izanen dira hainbat erronkari buruz
formatzeko.
3) Koordinaketako baitezpadako postuen inbentarioa eginen da.
4) Konfinamendu denboran urrundik lanean aritzea ahalbidetu duten tresnek, usaiako bilkura
lekuetatik hurbil bizi ez direnen parte hartzea erreaztu behar dute.

2- EKT
1) Eguneroko kudeaketa taldeak Biziren gai arruntak kudeatzen ditu. EKTa bertan parte hartu nahi
duten Koordinazioko kideek dute osatzen.

C- Parekotasuna eta inklusibitatea garatzea
1) Azken urte hauetako feminizazio azkarra - maila guzietan - aitzinamendu bat da, segitu behar
dena. Egunerokoan, Bizik berdintasunari eta parekotasunari kasu handia ematen dio, laguntzen duten
neurriak bultzatuz (idazkera inklusiboa, formakuntzak...).
2) Bere ekintza, idatzi, hitz hartze eta egoitzetan, Bizik denentzat inklusibitatea zaintzen du.

D- Lantaldeak sendotzea
Eranskinetan den organigramak gaurko Biziren taldeak zehazten ditu.

1- Lekuko taldeak
1) Bizik 3 lekuko talde ditu: Barnekalde, Larrun, eta Xiberoa
2) Hitza Hitz kanpainak, lekuko taldeei loturik, Biziren lurralde sarea birdinamizatuko du begirale
ekologikoak saretuz, eta existitzen diren lekuko taldeekilako loturak azkartuko dira.
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3) Biziren lekuko talde baten sortzea eskualde bateko kide batzuek bultza dezakete, etahorien
proposamena Koordinazioari aurkeztu behar zaio, taldearen helburuak eta animatzaileak zehaztuz.

2- Zeharkako taldeak azkartzea
1) Zeharkako talde batzuk - Jakazank / Kom / Ekintza / Itzulpen - , naturaz, etengabe galdatuak dira
eta rol garrantzitsua dute Biziren talde tematikoen kanpainen plantan emateko. Talde horien
indartzeari kasu eman behar diogu (kide berrien hartzearekin, barneko formakuntzaren garapenarekin
eta bikoteen biderkatzearekin laguntzaileek parada ukan dezaten gaitasunen mailan indartzeko,
ezagutza eta esperientziaren partekatzeko, horren bidez lan-zama orokorra banatuz).
2) Jakazan/k lantalean zen laguntzaileen kudeaketaz arduratzen zen taldea berrikitan Laguntzaileen
Animazioa izendatu dena, indartua izanen da eta berezko talde funtzional bat bilakatuko da. Bere
betebeharretan izanen dira, laguntzaileen engaiamendu ibilbideari buruz gogoetatzea, kide berrien
hartzea, harrera, formakuntza eta kudeaketari lotuak diren tresnen antolaketa.
3) Bere usaiako sostengu ekintzetarik harat, informatika lantaldeak eskainiko ditu informazio tresnak
digitalizatzeak sortzen dituen erronkei buruz eta hauei lotuak zaizkien praktika onei buruz, hori guzia
talde tematiko berri bat sortuz: Lantalde Digitala.

3- Komunikazioa indartzea
1) Ahal bezain bat jende hunkitzeko, Bizik jarraituko du
irakurgarria, eraginkorra eta grafikoki koherentea den
komunikazio bat garatzen, komunikazio euskarri eta
kanpaina anitzak (linean, sare sozialetan, bideoetan, bai
eta karriketan...) erabiltzen jarraituz.
2) Beti segituko dugu publikoaren informatzeko gaitasuna
ematen diguten tresnen ekoizten (ostiraleko artikuluak
militanteentzat, paperez eta linean egiten dugun
Bizikutzuren banaketa, menturaz gutunontzietan zabalduz
ere, webgune berria, berri paperak, Koordinazioaren
hilabeteko sintesia).

4- Talde tematikoak
1) Biziren lana talde tematikoek ekoizten duten lan berezituan eta asmatzen dituzten kanpainetan
bermatzen da: ikus organigrama.
2) Talde tematiko baten sortzea, edo Koordinaziotik etortzen da edo talde militante batek
Koordinazioari egin dion proposamenetik, sortzekoa den taldearen helburuak eta animatzaileak
zehaztuz, erreferentziazko eredu bat segituz.
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E- Finantza baliabideak eta egoitzak
1- Gure egoitzak, sarbideak:
1) Xantza badugu hainbat egoitzaren erabiltzeko ahala dugulako (Fundazioa, Maiatz, Patxoki, Ainizako
lokala): azken hauek sarbideak izan behar dira, harrera ahal bezain ongi egiteko bertara agertzen
direnei eta segidan zerbaiten egiteko parada eskaintzeko. Gure lan egiteko guneak, ber maneran bizi
eta pasaiaguneak izan behar dira.
2) Gogoeta jarraitu behar da jakiteko nola eta nork behar duen harrera ahal bezain ongi segurtatu,
pertsona berri horiek atea zabaltzen dutelarik.

2- Eredu ekonomiko bat finantza mailako independentzia lortzeko
1) Biziren baitan antzakatzea (debruillatzea!) ia mugimenduaren jitea da, eta ondorioz jarraitu behar
dugu gure anbizioen heineko ekintzen garatzeko eta gure independentzia osoa segurtatzeko medioen
ukaiten.
2) Talde bakoitzak pentsatu behar du zer moldetan finantzatzen dituen bere ekintzak.

DOKUMENTU GEHIGARRIAK
- Organigrama zehatza
- Bizin diren komunikazio kanalen zerrenda
- Biziren funtzionamendua
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atekanidrook

n a e n ek z a ets a

kiratetebalih

aokigetartsE

4 ode 3
ai k e ri i e n e d

uliestnoK

n e h e l o k e t e b a li H

karuklib

, a r r a z t li B o k e t e b a li H

zidla 2

neratekanidrooK

kaedlaT

okakraheZ

niheb naetsa
aedlaT atekaeduK
okorenugE

.kanerid kaudlib naetab adnerrez

ate kanetud netige nal nikeriziB ikralugerre

neud neztnuge ruag oretebalih 6 katekanidrooK

arebara nelaha nereb :karralugerre obitka ediK

.arebara nelaha nereb ,natelokse ode

aserpne ,ozua nereb taretiazira alazeb iraketratib

ode iriziB taretame netab idlakukse aketrat

kanerid tserp ,kaokaknihebzion aniab kaobitka ediK

.etud neztagnetsos naliam aztnanif

aetrakle ate arid neztedik :kaeliaztagnetsos ediK

k a e di K

aokigetartsE

kiratetru 4

aisugaN

isugaN raztliB

niheb naetrU

raztliB oketrU

Bizi afixetan!

