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Gaurko mundua ezaugarritzen, diagnostikoaren muina: 

• ez da patroi ekonomiko baten krisia soilik
• krisi energetikoa
• aldaketa klimatikoa
• bioaniztasuna
• ezberdintasun sozioekonomikoak
• elikadura
• demografia
• hizkuntza eta kulturak: giza aniztasunaren krisia
• krisi psikologikoa: antsiolitikoak...

Biziaren krisiaren aurrean gaude, krisi biziaren aurrean baino.

Kolisioa: metabolismo sozioekonomikoa eta planetaren muga geofisikoak

• lurrean eragiten duguna
◦ lurraren baldintzak ari gara gainditzen
◦ hondakinak

Kolapsoa: 
• ur eskasia, lurra...

Bumeran efektua
• ”progresoak” zalantzan jarri du jarraikortasuna

Ondorioz
• kolapsoarena ez da urrutiko probabilitatea
•  gertakari segurua da norabidea aldatu ezik (abiadura moteltzearekin ez dugu ezer lortuko)

Kapitalismoa ez da etorkizunerako paradigma
• krisi askotarikoari aurre egiteko ezindua dago

Etorkizunaren muina:
• gizarte postfosilistan paradigma aldatuko da, kontrako norabideak, egitura auto antolatuen 

garrantzia, erresilientzia komunitarioa... horiek dute salbabidea
•  birtokikotzea, desglobalizazioa... hori izan liteke paradigma

Galdera ez da gaurko bizimoduak iraungo duen edo ez, baizik eta bukaera nola helduko zaion.
• ordenatuki / desordenatuki
• planifikazioa behar: eskala desberdinetan, hobeto bizi gintezke gutxiagorekin
• desordenarekin: militarismoa, geratzen dena harrapatzeko gatazkak...

EHtik gogoeta. Zazpi ideia.

Lehenengo ideia
Gu baino herri desarrolistagorik ez dago (%95eko energia dependentzia dugu), aro 



postfosilistarako ezina. Zergatik ez da honi buruz hausnartzen?
Klima aldaketaz: berotegi efektua sortzen duten gasak %47an hazi dira.
Biodibertsitateaz: Kantauri itsasoaren egoera
Elikaduraz: kontsumitzen dugunaren %2-4 produzitzen da hemen 
Aberastasuna handitu da, baina ez banaketa. 3tik 1ek 1000 euro baino gutxiago kobratu
Zaborra gehiago sortzen dugu, porlan gehien darabilgu urteko eta pertsonako.
Petxarromanen liburua aipatu du.

Oso desarrolistak gara bñ aldi berean autoeraketaren bulkada bat ere badugu.
Kooperatiba kopurua
Hezkuntzaren arloa, ikastolak
Euskalgintza
Gazte mugimendua
Kukutza
Herri jaiak

Gizarte saretua gara, badago lurrarekiko atxikimendua, gizarte solidoa da gurea, garai likido 
hauetan

Bigarren ideia:

Garai berrien aurrean gaude, erresistentziatik eraikuntzara ari gara pasatzen
Aldaketa erremintak ez dira nahikoa, eta berritzeko unea heldu da (transition towns), 

manifak, protestak... aldatu beharra
Kontrakotasuna kontrakeri bihurtu da
Aktibismo eraikitzailea falta zaigu
Tradizio libertarioak behar ditugu, behetik gora eraikitzen...
Gizarte antolatuaren ideia indartu behar dugu

Hopkins: gobernuaren eskuetan utzita beranduegi izango da, norbanakoen eskutan utzita gutxiegi 
izan daiteke, komunitatean heldu behar diogu.

Hirugarren ideia:

Iragana behar dugu, autoirudirik ez dugu, iragana bersinbolizatzeko beharra dugu, iraganeko 
altxorra deskubritzeko beharra dugu.

Lancre etortzean Lapurdiri buruz esanak...
·demokrazia zuzena dago eta erabakimen politikotik kanpo zeuden jauntxoak eta 

kleroa
Bi mugimendu: nazionalismoak eta sikoanalisia (iraganeko afektuak garrantzia dute 

etorkizunean... iragana sendatu beharra daukagu
Auzolan taldeek iragana berreskuratu behar dute, altxor politiko eta soziala deskubritu.

Hemen bada herri bat aurreindoeuropearra dena (konplejurik gabe)
Progrearen diskurtsoa biluztu beharra

Laugarren ideia:
 

Hizkuntza komunitatean eraikitzen da nire identitatea, egoera aldatzeko bulkada du.
Independentziak zer ekarriko dugu, bigarren mailakoa da hori.
Bi aditz independentziari: erlatibizatu (herri aurrera egin behar du, txapel juridiko-politikoak 

gaindituta) (Pirritx eta Porrotx aipatu ditu, eta Bertsozale elkartea) eta norabidetu (aldarri hutsala, 
eduki barik egin izan da sarri)

http://www.txalaparta.com/prod/es_ES//////64/0/2528/Lurra+zorua+bailitzan.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_Towns


Estaturik gabe oso zail daukagu, baina estatuarekin gauzak ez daude ziurtatuta

Bosgarren ideia:

Aldaketak pertsonala eta soziala izan behar du
Etika ez aplikatua, pospolo bustia
Portaera hedonista, sistema hor kanpoan kokatzeari utzi behar diogu, piztitzarra bailitzan
Sistema protesi psikikoa da
Etsaia hain handi egin dugu, erantzuna zortziko txikian ematen dugula (erronka txikiak 

jarriz, garaituaren diskurtsoa da gurea)
Kontua ez da konponduko pixkat gehiago birziklatzeagatik
Gizarte makroestrukturak zalantzan jarri behar ditugu

Seigarren ideia

Kontuz erreformakeriarekin... Ekoeuskadi 2020
Iraunkortasunaren diskurtsoa barneratua dago ideologia askotan.
Iraunkortasuna bai baina beti ere sistemaren muina salbatu nahian dabiltza: hazkunde 

ekonomikoa. 
Krisian dagoen kapitalismotik atera behar dugu

Zazpigarren ideia

Emozionalitatea
Asmoa baldin badugu auzolanak herrira eramateko, emozionalitatea behar da
Beldur garaiak dira, pertzepzio apokaliptikoa dago..
Zer egin beldurrarekin? Berez ez da zerbait txarra, mekanismo ona ere bada, 

superbibentziarako.
Neurriz kanpoko beldurrak paralisira garamatza
(la doctrina del shock, horrekin ari dira jokatzen...)
Gure diskurtsoa modulatu behar dugu dena hartuz kontuan
Baikortasunetik eraiki behar dugu diskurtsoa, sinistuz. Mundua berrasmatu dezakegu.

 


