D2030 MANIFESTUA
Azken 60 urteetan bizitako eraldaketa sakonari esker ongizate maila handia lortu duen bailara batean
bizi gara. Nazioartean ikertua eta neurri handi batean miretsia den prozesu komunitario bati esker
jendarte ekitatibo, kohesionatu eta aurreratu bat eraikitzen jakin izan dugu, eta garai historiko horrek
eman zuenetik bizitzen dihardugu oraindik ere. Baina XXI. mendeak erronka berriak ekarri ditu berarekin,
eta zantzu gero eta argiagoak daude aro berri baten atarian egon gaitezkeela adierazten dutenak.
Erronka global eta konplexuen garaia da bizi duguna, zalantzarik gabe gure bizimodu eta ongizatean
inpaktu handia izango dutenak, eta lortutakoa galdu nahi ez badugu, aro berrira moldatzera behartzen
gaituztenak.
Nazio Batuen IPCC erakundeak egindako txosten ezberdinek gero eta ageriago uzten dute bizi dugun
garai historikoaren larritasuna. Gizakiak kliman eragindako aldaketek gure zibilizazioa kolapsora
eraman dezakete, eta hamarkada gutxi batzuk baino ez zaizkigu gelditzen garapen eredua sakonki
eraldatu eta klima aldaketaren ondorio suntsigarriak lehuntzeko. Jada ezin daiteke gelditu, baina
oraindik garaiz gaude lurraren beroketa 1,5 graduen azpitik mantendu eta azken 2.000 urteetan gizakiak
eraikitakoa ez galtzeko. Hurrengo hamarkada gakoa izango da honetarako, hurrengo 10 urteetan
hartzen diren edo hartzen ez diren erabakiek baldintzatuko dutelako gure zibilizazioaren etorkizuna.
Krisi klimatikoak garapen eredua berrasmatu eta iraunkortasuna erdigunean jartzera behartzen
gaitu. Jada ez da nahikoa balio ekonomikoa sortzea, horretarako balioa soziala edo balio naturala
suntsitzen badira. Garapena iraunkorra izango bada, 3 baldintzak bete behar dira aldi berean: balio
ekonomikoa sortzearekin batera balio soziala ere sortzea ingurune naturala kaltetu gabe.
Gaur egun ditugun erronkak globalak dira, baina tokian toki aurkitu behar zaie soluzioa, tokian tokiko
errealitate ekonomiko, sozial eta kulturaletik abiatuta.
Gure lurraldean, komunitatearen ahalduntzea eta lanaren balio eraldatzailea erdigunean jarrita,
aberastasunaren banaketa ekitatiboan oinarritutako lehiakortasun eredu propio eta arrakastatsu
bat eraikitzen jakin izan dugu, mundu mailan erreferentzia bilakatu dena. Esan dezakegu bailara
honetan asmatu genuela garapenaren dimentsio ekonomiko eta soziala modu berritzaile batean
uztartzen, eta jakin izan dugula lehiakortasunaren eta lankidetzaren arteko harreman orekatuago bat
eraikitzen. XXI. mendeko erronka berriek ordea gure eredua berrikusi eta ingurugiroari dagokion
dimentsioa bertan txertatzera behartzen gaituzte. Eredu berritu honek gidatu behar du, hain zuzen ere,
Debagoiena iraunkor baterantz gure bailarak abiatu behar duen trantsizioa.
Debagoiena iraunkor baterantz trantsizioa gauzatzea erronka itzela da, eta erronka honi
lankidetzaren bitartez soilik egin dakioke aurre. Erakunde publikoak, eragile ekonomikoak, ezagutza
eragileak eta gizarte zibilak elkarrekin jardun behar dugu diagnostiko eta agenda partekatu bat oinarri
hartuta, ditugun arazo konplexuei soluzioa bilatzeko ahaleginean.
Konbentzituta gaude bailara honek baduela nahikoa indar eta anbizio berezko duen eta mundu mailan
erreferentzia bihurtu den eredu komunitarioan sakontzearen bidetik XXI. mendeko erronka berriei
erantzun propio eta berritzaile bat emateko. Argi dugu gure erroetan daudela mende berriak parez
pare jarri dizkigun erronkei erantzunak bilatzeko gakoak. Komunitatearen ahalduntzetik eta lankidetza

oinarri duen berrikuntza ekosistema ireki baten artikulaziotik etorriko dira soluzioak, eta hori da, hain
zuzen ere, Debagoiena 2030 ekimenak egin nahi duen ekarpena.
Ez gatoz inor ordezkatzera, zubigintza egitera gatoz, pertsona nahiz erakundeen arteko konexioak
sortzera, konbentzituta baikaude sarean lan egiteak gure indar eta gaitasunak biderkatzen dituela.
Eragiteko eta egiteko bokazioa duen sarea da sustatu nahi duguna, ez soilik ezagutza edo esperientziak
partekatzera mugatuko dena. Horregatik, elkarren artean konektaturik eta elkar ekintzan arituko diren
proiektu eta ekimen berritzaileak sustatu nahi ditugu, irudikatu dugun etorkizuneko ortzi-mugara
iristeko beharrezkoak diren aldaketa sakonak eragiteko potentziala izango dutenak. Herritarrok
daukagun mundu ikuskera eta balioetan ere eragin nahi dugu, aldaketa norberarengan hasten
delako, ez dagoelako gizartea eraldatzerik gutako bakoitza aldatzen ez bagara.
2.050 urtean jarri dugu ortzi-muga, eta ordurako adimentsua, inklusiboa eta klimatikoki neutroa
izango den Debagoiena bat irudikatzen dugu. Eta gure ekimenaren abizenak dioen moduan, 2.030
urtean jarri dugu tarteko lehen geltokia, ezin dugulako denborarik galdu, eta ordurako ortzi-muga
horretara iritsi ahal izateko oinarriak jarrita izan behar ditugulako.
Debagoiena 2030 ekimena abiatzen dugun eragileen aspirazioa da etorkizuneko ikuspegi hau
errealitate bihurtuko duen eraldaketa mugimendu bat sustatzea, mugimendurik gabe, ez baitago
eraldaketa posiblerik. Hori dela eta, gure ekimenaren bereizgarri nagusia izango da komunitatearen
etengabeko entzute eta ulertze sakon bat izango duela oinarrian, konbentzituta gaudelako harreman
eta ezagutza sakon horretatik soilik eragin dezakegula pertsonen mundu ikuskera eta balioetan,
ahaldundu ditzakegula herritarrak eta sortu ditzakegula mugimendua eragiteko adinako indarra izango
duten eragile nahiz norbanakoen arteko konexioak.
Bukatzeko, adierazi nahi dugu ditugun erronka konplexuei nekez egingo diegula aurre erakunde
ezberdinen nahiz herritarren konpromiso eta inplikaziorik gabe. Debagoienako erakundeak, eta
bailaran bizi, lan eta ikasten duten herritarrak izan behar dira prozesu honen protagonistak, eta
horretarako, hala nahi duen pertsona edo erakunde oro mugimenduaren parte egiteko ekimen eta
bitartekoak martxan jartzera konprometitzen gara.

