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Krisi ekonomikoa, elikadura krisia eta finantzen krisia egunetik egunera larritzen doaz. 
Kolonialismo berrian oinarrituriko globalizazio neoliberalak baliabide naturalak zapaltzen ditu, 
langileak gero eta sarriago esplotatzen dituzte, emakumearen bazterketa areagotzen ari da, 
hezkuntza eta elikadura merkantilizatzen dabiltza, zerbitzu publikoak pribatizatzeari ekin diote, 
ingurumenak porrot egin du,  giza eskubideak lekutan daude, eta eskubide sozialek gero eta 
murrizketa handiagoak dituzte. Honako ondorioa besterik ez zaio geratu: krisia. 

Krisia ez da bakarrik ekonomikoa, elikagaia ezta finantziaria, energetikoa eta klimatikoa baita ere. 
Gatazkak eta eskuhartze militarrak zorroztu egiten dituen krisiak nazioarteko ordenaren bermea 
bezala; eta era berean gatazka eta eskuhartze horretarako diren elikagaien sorta negoziatzen ditu. 

Krisiari aurre egiteko abian jartzen diren salbatze plan guztiak logika berdina jarraitu egiten dute: 
mozkin pribatua bermatzeko galduak sozializatu. Apirilaren lehengo asteko G-20ko bilkurak 
helburu hori lortu nahi du. 

Herrien zapalkuntzan eta planetaren esplotazioan oinarritutako nazioarteko ordena bermatzeko 
potentzia handien gerrarako makineri osoa jartzea du helburu bakarra apirilaren 4an Estrasburgon 
60. urteurrena ospatzeko burutuko den OTANeko gailurrak. 

Horren guztiaren aurrean krisiaren arduradunak ez garela eta ez dugula ordainduko ozen esan 
nahi dugu. Kapitalak ordain desala!! Baita OTANen 60. urteurrenarengatik ez dugu ezer 
ospatzerik. Bakea Munduan armagintza politikak eta esku hartze militarrak indartzearen ondorioa 
ez da izango. Etorkizuna askatasunez aukeratzeko herriak osatzen dituzten pertsonen eta herrien 
subiranotasunaren onarpena, justizia soziala eta elikadura subiranotasunatik etorriko da soilik 
bakea mundura. 

Mundu osotako gizarte mugimenduekin bat eginik (baserritarrak, feministak, sindikatuak, 
ekologistak...) beharrezkoa den balioen aldaketa aldarrikatzen dugu. Mundu mailako berdintasuna, 
askatasuna eta justizia sozial handiagorantzazko aldaketa; emakumeenganako bortizkeriaren 
errotik ateratzea, gizon eta emakumeen arteko ondasun ekonomikoen bidezko banaketa statusa, 
adina, etnia eta etxean arduren erantzunkizuna kontuan hartu barik; planetaren 
etorkizunerantzazko aldaketa; herrien borondatea errespetatzen den etorkizunerantzazko aldaketa 
eta non behin betirako militarismoa mundutik desagertu dadila. Horregatik, Euskal Herritik aurreko 
urtarrilaren 30an Belem do Parán bildutako Gizarte mugimenduetako asanbladak egindako 
deiarekin bat egiten dugu, gure eguneroko erresistetzi agenda ahaztu barik, mundu mailako 
ekintza eta mobilizazio aste bat deia gizarteratuz. Bizkaian hainbat kolektibo batu gara 
martxoaren 28tik apirilaren 4ra bitartean Bilbon egingo diren hainbat ekimen kalera ateratzeko. 
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