
Bi mila eta hamar.  

Oraintxe bete dira hamar urte Milurteko Adierazpena sinatu zenetik. Orain dela 

hamar urte munduko Estatu eta gobernu buruek zortzi helburu nagusi betetzeko 

konpromisoa hartu zuten. Helburu horiek lehen urratsa izango ziren, gutxieneko 

akordio bat, munduko pobrezia eta gosea desagerrarazteko. Estatu eta gobernu 

buruek hamabost urteko epea jarri zuten zortzi helburu horiek betetzeko.  

 

Hamar urte igaro dira. Horregatik, politikariak New Yorken elkartu ziren irailean, 

helburuen betetze maila neurtzeko. New Yorkeko gailurra erabateko porrota izan 

da, ez baikara behar beste aurreratzen ari. Ez gara konpromisoak betetzen ari; 

borondate politikorik ez dagoelako.  

 

Gailurraren amaierako aitorpenean adierazitakoaren arabera, finantzaketa bide 

berriak lortzea da itxaropen bakarra. Baina, oraindik pentsatzen al dugu herrialde 

pobretuei diru-transferentziak eginez pobrezia desagertuko dela? Desberdintasunak 

sortzen dituzten arrazoiei eman behar zaie garrantzia, eta ez sintomei. Orduan, 

nondik sortu da pobrezia bidegabe hau?  

 

Pobreziaren sortzailea egungo sistema ekonomikoa da, sistema kapitalista alegia. 

Bidegabekeria etiko eta moral hori nahikoa ez balitz alternatiba baten alde borroka 

egiteko, bada beste arrazoi bat ere: ekologikoa, hain zuzen. Egungo eredu 

ekonomikoa neurri gabeko kontsumoan eta agortzen ari diren baliabide natural eta 

fosilen gehiegizko ustiapenean oinarritzen da. Hiru, lau edo bost planeta bagenitu 

bezala jokatzen dugu, baina bat baino ez dugu eta mugatua da gainera. 

 

Ez da bidezkoa, ezta posible ere, muga gabeko hazkunde ekonomikoa izatea. 

Gainera, ez digu “bizitza onik” ematen: lan gehiago egiten dugu gehiago 

gastatzeko, gehiago kontsumitzeko... eta horrek estresa, depresioa, bakardadea 

eta indarkeria areagotzen ditu, besteak beste. 

 

Aipatutako guztia kontuan hartuta, alternatiba bat proposatzen dugu: desazkundea. 

Aztarna ekologikoa handitzen duten ekonomi jarduerak murriztu egin behar dira. 

Bestalde, ugaritu egin behar dira beharrizan sozialekin edo ingurumen beharrekin 

lotuta dauden jarduerak; gutxiago kontsumitu behar dugu, lan gutxiago egin, lana 

banatu..., hots, hazkunde ekonomikoa murriztu. Aldiz, beste zentzu batzuetan hazi 

behar dugu: maila pertsonalean, gizatiarrean... Ekuazioa sinplea da oso: gutxiago, 

hobeto bizitzeko.  

Mobilizatu eta parte hartu. Kontsumoa gutxitu, aztarna txikitu.   


