
 

Gizakion jardunak halako krisi ekosoziala ekarri dio Lurrari, ezen, hamarkada gutxi 
batzuen buruan, aro geologikoa ere aldatu baitugu. Antropozenoa deitzen den garai berri 
honetan, geologia eta ekologia izugarri eraldatuko dira, eta mendebaldeko gizakia da horren 
arduradun nagusia, ikuskera antropozentriko baten arabera ulertu baititu hala bere rola nola 
beste pertsona eta izaki bizidunekiko harremanak.  

Aro honetako arazo ekosozialak ez dira elkarren artean zerikusirik gabeko gertaerak, 
baizik eta egiturazko arazoak (besteak beste: gerrak, migrazio klimatikoak, pobretzea eta 
miseria, bioaniztasuna agortzearen ondorioz, gizarte-injustizia, ekosistemak gain-esplotatu 
direlako soilik batzuen mesedetan...). Gainera, gaitz larri baten sintomak erakusten dizkigute, 
ez besterik: hain zuzen ere, materialismo kapitalista da gaitza; etekin ekonomikoak lortzea du 
helburu nagusi, kosta ahala kosta, eta antropologia berezi bat sortu du, pilaketa eta 
suntsiketa oinarri. Izan ere, paradigma ekonomiko-militar-teknokratikoak, iraungo badu, 
natura esplotatu behar du, eta pertsonak alienatu. Eta halaxe aritu da, geroz eta modu 
sutsuagoan, iragan mendeko 60ko hamarkadaz geroztik.  

Sortu dugun krisi ekologiko eta sozial honek hondamendia ekarriko digu, berehalakoa eta 
ezin itzulizkoa; honezkero, hondamendi hori pairatzen ari dira planetako hainbat toki 
behartsutan, hondamendia bizi dute hainbat habitat eta jendek, hain justu ere, hondamendi 
hori gutxien elikatu duten habitat eta jendeek.  

Euskal Herrian, mundu globalizatuaren pare, neoliberalismo/kapitalismo modernoaren 
ondorioz, egunero-egunero gutxiagotzen dira eskubide sozialak, naturari kalte egiten zaio 
mega-proiektuen mesedetan, desberdintasunaren amildegia koska bat sakontzen da, eta 
demokrazia kaskarra okerragotzen, posible den neurrian.  

2008ko krisiaren ostean, izugarri hazi da mundu guztian zehar haserretuta dauden 
pertsonek  osatzen duten aktibisten mugimendu hori,  sinesten baitute bestelako orainaldi bat 
sor daitekeela, hartara, bestelako etorkizun bat ere izateko. Pertsona horiek prest daude 
mundua eraldatzeko eta kapitalismo hiltzailea atzean uzteko: ekosistema, jendeak eta bere 
burua akabatzen dituen kapitalismoa. Bazen ekiteko garaia, bai, aspalditik, gainera: 
luzapeneko denboran gaude.  

Ez da aski arazo zehatzei berehalako konponbide partzialak eman eta berdetasunaren 
etiketarekin aurpegia garbitzearekin. Ezin saihestuzko aldaketak bestelako begirada bat izan 
behar du oinarrian, munduari buruzko bestelako ingurugiro-arrazionaltasun bat, biosferaren 
partetzat hartu behar du gizakia. Ekodependienteak eta interdependienteak gara. Beraz, 
deiari erantzun behar diogu, bizitza berpentsatu behar dugu, osotasun bat dela kontuan 
hartuta, eta martxan jarri behar dugu etika ekoherritar berri bat, eta horren bidez bultzatu 
ekosozialismoa eraikitzeko behar ditugun politika ekonomiko eta sozialak. Kapitalismoa da 
gaitza, eta ekosozialismoa, berriz, konponbidea.     

Gizakiaren eta biosferaren arteko oreka-harremana desio du ekosozialismoak, eta, 
horretarako, sozialismo demokratiko eta askatzailea du tresna: naturaren ziklo eta prozesuak 
errespetatuko ditu, eta ekodependentzia doituko, iraunkortasunera bidean, hartara, ekoizpen 
ekologiko baterako zutarriak jarri eta mundu zuzenago, demokratikoago eta bidezkoago bat 
ekartzeko. Egoera hori ez da berez etorriko, ezta berehala etorriko ere. Eraikitzeko dago, eta 
segituan hasi behar dugu. Zeruertz horretara bidean jartzeko, ondo kokatu behar dugu gure 
burua, iparrorratzak behar ditugu, egiaz konprometituta dauden pertsonak, beren printzipio 
eta sinesmenak onesteko gertu, eta prest daudenak, era berean, erosotasunaren puska bati 
uko egiteko, arriskuan jartzen baitu planetako bizitza.   
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Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta gida bat da, eta balio dezake halako ekonomia 
bat eraikitzeko, besteak beste kontuan hartuko baititu biosfera, lurraren eskubideak, 
bizitzari eusteko talde-elkartasuna, inongo bortizkeriarik gabeko bizitza, atmosfera garbia, 
ur garbia, energia berriztagarria, babes sozialerako eskubide unibertsala, kalitatezko lan 
duinak, hezkuntza, osasuna, etxebizitza eta kultura jasotzeko eskubide eztabaidaezina eta 
Euskal Herriko hizkuntza-eskubideak.    

Ezinbesteko zeregin bat daukagu: eraikuntza-lan horretan arituko diren pertsonak 
heztea. Hezkuntza horretan askotariko jendeak hartu behar du parte: norbanakoek, 
taldeek, proiektu politikoek, gizarte-mugimenduek, hezkuntza-sistemek, hezkuntza-
zentroek, irakasleek, sindikatuek eta ikasleek eurek. Errotik aldatu behar da hezkuntza, 
eta birsortu, post-kapitalismoko aldaketa sozial, politiko eta ekonomikoekin batera.   

Eko-herritartasun global batera bidean, hezkuntza da zutarri nagusietako bat. 
Hezkuntza horrek oinarrian izan behar ditu balio etiko ekosozialak, eta aldaketa sozial eta 
kulturalei lotu behar zaio. Hezkuntza ekosozialistak uko egiten dio hezkuntza neoliberal 
merkantilistaren ikuspegi instrumentalari, Kapitalismoak (ELGA, MB, NDF, MME...) ezarri 
duen gaitasun-sistemari eta horren guztiaren lehiakortasunari. Izan ere, sistema horren 
ideiak gero eta gehiago urruntzen dira Unescok proposatzen dituen jakintzetatik, hala nola, 
"Hezkuntzak altxor bat gordetzen du" (Delors) eta "Etorkizuneko hezkuntzara begira 
ezagutu behar ditugun zazpi jakintzak" (Morin) idatzietan biltzen diren jakintzei.  

Ikuspegi ekosozialeko hezkuntzak ikuspuntu ekosistemiko batetik abiatu eta hortik 
begiratu behar dio errealitate kontsumozaleari; borroka egin behar du naturaren alde eta 
gerren aurka; iraunkortasun-kultura elikatu behar du, eta giza eskubideen urraketei, 
desberdintasunari eta pobretzeari erantzun; bazterkeriak borrokatu behar ditu, izan 
generoaren, gaitasunaren, identitatearen, jatorriaren, erlijioaren edo kulturaren ondorio; 
haurtzarotik bertatik sustatu behar ditu burujabetza eta ahalduntzea; axolagabetasuna 
ezabatu behar du, eta haserrea piztu; kapitalismo zapaltzailea, lan-prekariotasuna, 
migrazio behartuak eta zaintzaren-krisia salatu behar ditu; hezkuntza etiko eta estetiko 
bati bidea eman behar dio...   

Erronka etikoa dugu hauxe; beraz, hezkuntza-programetan, arazo ekosozialen iturburu 
eta ondorioak txertatu behar dira, eta alternatibak ere jarri behar dira martxan. Hezkuntza 
ekosoziala ez da neutroa, ezpada ideologikoa; hain zuzen ere, 1992an, Rioko goi bileran 
aldarrikatu zuten ingurugiro-hezkuntza bezalaxe. Ekintza politikoa da hezkuntza 
ekosoziala,  eraldaketa ekosozialaren aldeko balioetan du oinarria, ekoherritar ahaldundu 
eta askeak nahi ditu: gizarte-mugimenduetan sartu eta komunitate-sareak ehunduko 
dituztenak.  

Hezkuntza-sistema ekosoziala laborategi bat da: desberdintasunak gutxitzeko, 
demokrazia parte-hartzailea abian jartzeko eta beste hainbat baliori tokia egiteko: 
askatasuna, kudeaketa iraunkorra, zuzentasuna eta bazterkeriarik eza. Gaitasuna izan 
behar du, gainera, inguruan eta gizarte-politiketan eragiteko. Gaitasun horri heldu behar 
zaio, gizarte hobeak eraikitzen laguntzeko.  

Eraldaketa ekosozialistarekin arduratzen den hezkuntzak bestelako balioak dakarzkigu: 
munduaren bestelako kosmoikuskera bat eta etika ekosozial bat; horren arabera, gizakiek 
guztiz garatzen dituzte beren gaitasun eta ahalmenak, biosferarekin batera bizi dira, 
orekan, gainerako pertsona eta izakiekiko loturak zaintzen dituzte, eta, halaxe, 
hezkuntzaren azken helburua erdiesten dute: zoriontasuna.  
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