
 

 

 

 

NOLA ERAIKI NAHI DUGUN ETORKIZUNA: GGKE-EN PROPOSAMENAK 

Rioko prozesuaren ostean zabaltzen den aukera ikusita, 2015erako iraunkortasun-agendaren 
hurrengo urratsei begira eta gaur egun gizartearen, ingurumenaren, balioen eta politikaren 
arloan bizi dugun krisi-egoera kontuan hartuta, hemen bildutako erakundeen ustez, 
etorkizuna lantzen hasteko, ezinbestekoa da:  

1. ahaleginak lehenbailehen batzea; erakundeak barne-barnetik aldatzea, bai eta benetan 
aldatzea ere, benetako lankidetza izateko.  

2. herritarrei gure mezuen berri ematea; baikortasunez mintzatzea, proposamen hurbilak 
egitea eta hizkuntza ulergarria erabiltzea; parte-hartze handiagoa izatea eguneroko bizitzan, 
oro har eguneroko bizitza gure lanarekin lotzeko. 

3. proposamen hausleak egitea; gure oinarriak aztertzea; gauza berrien beldur ez izatea. 
Krisian egon arren, ezin gara geldirik gelditu. Ez dugu loturarik alderdi politikoekin, baina 
eragile politikoak gara eta gauzak alda ditzakegu. Errotikakotasun kontzeptua hizpidera ekarri 
nahi dugu. Kontzeptu horren bidez esan nahi dugu desberdintasunen kausen erroetara jo eta 
kausa horiek salatu behar ditugula. 

4. ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-eredu justu eta solidario baten alde egitea, pertsonen 
eta lurraren (Ama Lurraren) eskubideak sustatuko dituena.  

5. eskubideak eta betebeharrak ditugun pertsonak garela konturatzea, eta, beraz, besteei 
beren betebeharrak bete ditzatela eskatzeko betebeharra dugula konturatzea.  

6. erantzukizun berezituak ditugula konturatzea;  eragileetako bakoitzak erantzukizun-maila 
jakin bat du gaur egungo arazoen kausetan eta irtenbideetan. 

Gure aldaketa-proposamenetan, ezinbestekotzat jo dugu:   

• tokian tokira jotzea, ezagutza tradizionalak berreskuratzea eta tokian tokiko ekintzak 
balioestea.  
 

• jabetzea kontsumoa ez dela zoriontasunaren iturri: gutxiago gehiago da. 
 

• gauza komunak balioestea; eremu komunak eta bizitza komunitarioa sustatzea; 
lankidetzan jardutea, aurrera egiteko; zainketak balioestea; gizartearentzat 
baliagarriak diren lanak berriro abian jartzea, gizarte-balio handia dute eta, nahiz eta 
sistemak balio ekonomikorik ez eman. 
 

Erakunde parte-hartzaileak: ALBOAN, SEADen lagunen elkartea, Ayuda más, Zirkulu 
Solidarioa, Deshazkundea, Mugarik Gabeko Ekonomialariak, Entreamigos-Lagun Artean, IPADE 
Fundazioa, Grain, Mugarik Gabeko Basogintzak-PROFOR, Mugarik Gabeko Ingeniariak, Indarra 
Dolle Kallpa, Intermon Oxfam, Medicus Mundi, Mundubat, Bakea eta Elkartasuna Euskadi, 
Setem, UNESCO Etxea, UNICEF, Mugarik Gabeko Albaitariak eta Zabalketa. 


