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“Lurraldeen antolaketa iraunkor bate-
rantz” jardunaldiak burutu dira berriki
Baionan. Lurraldeak (www.lurraldea.net)
Ipar Euskal Herriko lurraldea antolatzeko
Ituna (Charte) diseinatzea izan du xede:
“Hautetsien Kontseiluak eta Garapen
Kontseiluak Euskal Herriarentzako erre-
ferentziazko dokumentu bat behar dela
pentsatzen dute, hautetsiek eta gizarte era-
gileek oinarrizko agiri bat behar dugu era-
bakiak hartzeko” erran digu Hautetsien
Kontseiluko buru Jean-Jacques Lasserrek.

Politikariak gizarte eragileengandik
–eta herritarrengandik– urrun daudela
adierazi diogu: “Egia da. Baina politika-
rien eta herritarren arteko deslotura Fran-
tzia, Euskadi, Nafarroa eta Espainian ger-
tatzen ari da. Europan, oro har, ez dugu
beta hartzen gizarte zibilarekin aritzeko
beharrezkoak diren bitartekoak apailatze-
ko. Antolamendua neketsua da. Denbora
behar da. Gu distantzia hori txipitzen
saiatzen ari gara halere. Hautetsiak eta
Garapen Kontseiluko kideak jakitun gara
proiektu askok ezin dutela aitzina egin
gizarte zibilak parte hartu gabe”.

Frantziako Errepublikako presidente Nicolas
Sarkozyk Pays izendapena kentzea iragarri
du lurralde kolektibitateen erreformaren
karietara. Zer deritzozu horri?   
Pays egitura kentzea damugarria litzateke.
Nikolas Sarkozyk, irudiz, Errepublikako
egitura apalenak ezabatu nahi ditu. Nik
asmo hori errefusatzen dut, Pays bitarteko
ekimenetara jendea erraz bildu baita.
Gizarte zibilak, tokian tokiko kolektibita-
teen izenean, espresatzeko aukera dauka
orain. Pays eztabaidagune txikia da, homo-
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Bidaxune, 1954. UDFko kidea da. Pirinio Atlantikoak departamenduko Kontseilu Nagusiko
presidente ohia. Azken bozen ondoren departamenduko buruzagitza galdu zuen. Bera da

departamenduko politikari “ahaltsuena” alta. Hautetsien Kontseiluko presidentea da.  

Mikel Asurmendi
Argazkiak: Dani Blanco

«Pertsonak ardurak dituenean
ez da dominatua sentitzen»  

Jean-Jacques Lasserre
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geneoa, eta jendeak parte hartzen
duelako iraun du. Bestela aspaldi ez
zen existituko. Pena litzateke galtzea,
eztabaida demokratikoaren kalitatea-
ren kaltetarako litzateke. Pays izenda-
pena kentzen badute nire kexua
adieraziko dut fermuki.

Kontseilu Nagusiak ere ahalmena gal
lezake. Zer gal lezake zehazki?    
Imajina dezagun Kontseilu Nagusiak
ezin duela gai ekonomikoetan esku
hartzerik, hori ahultze izugarria
litzateke bizitza publikoan. Kontseilu
Nagusiak ekarpenak egiten ditu
proiektu guztietan, batzuetan txikiak
dira baina biziki inportanteak. Dis-
positibo finantzarien eta enpresa uni-
formalen aldeko lana egiten du, baita
kultur ekintzetan ere. Ekimen horien
aldeko zenbait eskumen galtzeko
beldur naiz, Kontseilu Nagusiaren
eta herritarren interesekoak diren
eskumenak. Eztabaida eta herrita-
rren engaiamendua sinplifikatzearen
aitzakia pean, bizitza eta frantses
politika pobretzeko arriskuan gaude.

Pirinio Atlantikoak departamendua
desager liteke, eta ordainetan lurralde
kontseiluak sortu. Bai ote?
Ideia hori faltsua dela uste dut.
Departamenduko eta Erregioko
kontseiluak [Pau eta Bordeleko bote-
re-guneak] kentzeak Departamen-
duaren ahultzea ekarriko luke.
Lurralde kontseiluen formula bidez,
pertsona bakarra hautatua izango
litzateke. Boterean edo gobernuan
leudekeen kontseilariak bozketa
bakarrean hautatuko balira, sentsibi-
litate politiko minoritarioek aukera
gutxiago ukanen lukete. Alderdi
nagusiek aldiz xantza gehiago uka-
nen lukete. Departamenduko Kon-
tseilu Nagusiak bat egiten du egune-
roko bizitza politikoan ari diren
tokian tokiko militanteekin, maila
ekonomikoan eta kulturalean erre-
konozituak diren pertsonekin.
Goiko egituretatik etor litezkeen
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kudeatzaile politikoek gizarte zibi-
lean zaildutako eragileak ordezkatu-
ko balituzte, emaitzak ez lirateke
berak izango. Honek arrisku bat
ekar lezake bertako politikagintzan.
Tokian tokiko militantismoari kasu
eman behar diogu. Ene aburuz,
botere lokalek beren bitartekoak
gorde behar dituzte bere ardurapean
dauden proiektuak ziurtatzeko.

Pays egitura baino gehiago nahi dute-
nek “politikan erabakitzaile direnak
mugiarazteko ordua da” diote.
Erabakitzaileak demokraziaren arabe-
ra hautatuak izan dira. Erabakitzai-
leok politikaren domeinuak eta bere
norabideak menperatzen dituztenak
bideratzen saiatu behar dugu. Menpe-
ratzaileak politika zentralizatzea bila-
tzen dute eta ni honen aurka nago.

Deszentralizazioaren aurka zaude zein
domeinutan? 
Ez denetan, bistan da. Domeinu
batzuk Estatuaren eskumenak dira.
Hezkuntza Nazionala, konparazio-
ne. Alta, domeinu honetan elkarta-
sunean lan egin behar dugu tokian
tokiko eragileekin. Ni deszentraliza-
tzailea naiz, uste baitut pertsonak
ardurak dituenean ez dela domina-
tua sentitzen.

Hezkuntza alorrera etorriz. Zein da
zure jarrera hizkuntza gutxituei buruz? 
“Euskal Herria 2010” ekimenean
parte hartu dut. Lehenengo Haute-
tsien Kontseiluaren burua naiz.
Gure aginduetako bat hizkuntza
erregionalak hobeto lantzea izan da.
Hori da nire engaiamenduetako bat.
Aita gaskoiaren eta ama euskalduna-
ren semea naiz. Laborantza mundu-
koa, guztiz xumea, eta bizi izan dut
zer den hizkuntza hauek galtzen
ikustea, sufrikarioa, benetan. Sufri-
kario hori zilegia da eta engaiatua
naiz, eta ez dut dudarik aurreratzen
ari garela domeinu honetan.

5.000 lagun manifestatu dira euska-
raren alde Baionan urrian. 25.000
okzitanieraren alde egun berean Car-
cassonan...      
Ekimen horien aldeko goranzko
fenomenoa azkartzen ari da gizar-
tean. Pertsonak erreferentzia pun-
tuak eta sustraiak behar ditu. Eta
borrokatu behar du, hizkuntzak gal-

tzea ulertzen eta onartzen ez dituen
galerak baitira. Frantziak izaera
ezberdinak ditu eta horregatik zen-
tralizatzea txarra da. Diferentzien
ukapena txarra da. Pertsonak sufri-
tzen du kulturak eta bizitzeko mol-
deak galtzen ikustean. Ni kulturen
eta hizkuntzen aldera begira ari naiz.

Hizkuntza gutxituen ofizialtasuna-
ren aldarrikapena heldu zait gogo-
ra. Hauen estatutu juridikoaren
alde egon zintezke? 
Estatutu juridikoa... uf! Gauza hauek
konplikatuak dira. Hasteko ez gara
ados jartzen erabiltzen dugun termi-
nologian. Hizkuntzak defendatuak
izan behar dira, beren garapena eta
bitartekoak plantan jarri ere. Ofizial-
tasuna... Ofizialtasuna... Nik bizitza

“Hainbat eskumenen

galtzeko beldur naiz,

Kontseilu Nagusiaren eta

herritarren interesekoak

diren eskumenak”

Kontseilu Nagusiak ez du Le Journal
du Pays Basquen publizitatea jartzen. 
Afera hori ez nuen garaiz trenka-
tu... Eta orain ez da nire ardura-
pekoa. Domaia da.

Zer diozu Lurrama-ren arrakastaz,
Euskal Herriko Laborantza Ganberaz?
Lurrama ferian egon naiz. Lagu-
nak ditut alde batean nahiz bes-
tean. Bi sindikatuek [ELB eta
FNSEA] elkartu eta moldatu
behar dute. Biak eredu ezberdi-
nen arabera ari dira lanean, eta
aldi berean laborantza ahulduz
doa. Arazoa ez da Laborantza
Ganbera alternatiboa behar
denentz, arazoa da ea behar den
energia bilduko dugun, laboran-
tza kinka larrian baita. Esentziala
da elkar aditzea egoera zaila sal-
batzeko. Beraz bi aldeek behar
dute batu, bestela fini.

Jon Anza izena ezagutzen duzu? 
Bai. Eta sentitzen dut gertatua
gertatu izana. Bere zereginei
buruz edozein dela gure jujamen-
dua... –badakizu, ni ez nator bat
bere bide eta jokamoldeak har-
tzen dituztenekin– pertsonak
errespetua behar du.

Frantziako Gobernuak egin du egin
lezakeen edo behar zuen guztia?
Ez dakit.

Motzean
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“Hizkuntzak ohituretan sartu behar ditugu, borondatez. Modu honetan bultzatu dezakegu gizartearen interesa. Gauza delikatua da”.

nondik norakoaz ez dugu ez akorda-
tu ez arautu. Nire ustez, deusen aitzi-
netik, lehentasuna batez ere bidaia-
rien garraioa da. Baionatik Parisera
lehenik, eta ez hainbeste Madrilera
begira. Kolektibitate lokalen parte-
hartzeko espazioa eskatzen dut. Era-
baki dezagun zein diren gure beneta-
ko beharrak. Errealitatea ukatzeak
ez digu laguntzen.

Goi-mailako egitura politikoen intere-
sak dira.  
Bai. Proiektua baliatu nahi dute mer-
kantzien afera konpontzeko. Baina
merkantzien dosierra ez da bukatua.
Europako komisario bat izan dugu
berriki gurekin Espainiako afera,
Euskal Y-aren afera, Euskal Herri-
koa oro har aztertzeko. Espainiako
kontzepzioa batez ere bidaiariena
da, ez merkantziaren garraioarena.
Frantziako aldean ez gara iritsi deba-
tearen amaierara. Hemendik gaindi
joanen da? Pirinioetan gaindi? Per-
pinya-n gaindi? Europa mailako
garraio politika ez bada erabaki
oraindik, guk ez dugu zertan erabaki

behar. Merkantzien aferari erantzun
bat eman behar zaio, baina trenbi-
dearen afera behartu gabe, hau da,
trazatu bat egin nahi dute erabaki
gabe zertarako balioko duen. Eta nik
teman segitzen dut. Merkantzien
garraioaren debatea ez da bukatua.

Zer balorazioa egiten duzu, gaia dela
eta Baionan izan zen manifestazioaz?  
Jarrera kontraesankorrak agertu dira
manifestazioan. Manifestazioa erre-
fusapenaren seinalea da. Manifesta-
zioan bakoitzak bere burua babestu
nahi du. Estatuak eta FFFk ez gai-
tuzte entzun eta manifestatu gara.
Ados. Manifestazioa alta, baketsuki
interpelatzeko modua eta bitartekoa
bada, ados. Arazoa delikatuak dire-
nean entzun behar gaituzte. Batzuk
joan gara Estatuari “entzun gaitzazu,
kalteak ahalik eta txikien izan daite-
zen nahi dugu alor honetan” esateko.
Europari begira erabaki arinak eta
argitu gabeak daude. Ez dira aurre-
kontuetan ondo ageri. Beste mani-
festari batzuek esaten dute “ez dugu
deus nahi”. Beste batzuek nahi dugu,
eta ingurunea bermatua izan dadin.
Ni hauen parte naiz eta horregatik
parte hartu dut manifestazioan.

Azpiegituraz ari garela, Nafarroan
gaindi pasatzeko zen 2x2 autobide
proiektua bertan behera geratu zen.
Zu galtzaile atera zinen. 
Eta ez naiz aitortzeko lotsa.

“2x2 bidea ez zen
autobidea, kontrakoek

besterik erranik ere. Obra
arina zen. 2x2 bidea zen,

eta sarrerak zituen 
bere aldeetan”

publikoen ekimenetan hizkuntz
lokalaren eta erregionalen presentzia
nahi dut, baina zaila da hori antola-
tzen. Mekanismo gehigarriak ukate-
ko eztabaidan eta lanean segitu
behar dugu, ikus dezagun hizkun-
tzek zer paisaje berria dakarten.

Justizia Jauregian euskarak tokia
behar luke, konparazione? 
Hizkuntzak balio izan behar du elkar
ulertzeko, eta hizkuntza gutxituek
eta erregionalek... Badago arreta dei-
tzen didan gauza bat: ez dugu defen-
datuko hizkuntza hauek inor behar-
tuz gero. Aitzitik, hizkuntzak
eguneroko ohituretan sartu behar
ditugu, modu borondatezkoan eki-
men lokaletan. Modu honetan bul-
tzatu ditzakegu gizartearen boronda-
tea eta interesa. Gauza delikatua da.

Beste arlo edo domeinu batera pasa-
tuz. Zein da TGVri (Abiadura Handiko
Trena) buruzko zure ikuspegia? 
Ni garapen zalea naiz. Alta, TGVren
aferak bi arrazoi hauengatik kolpa-
tzen nau: lehenik, Estatuak kolekti-
bitate lokalei proiektua finantzatze-
ko dirua eskatu dielako. Ez da
normala nazioarteko den trenbidera-
ko guri sosa eskatzea, ez da justua.
Bigarrenik, Estatuak eta RFFk (Bur-
dinbideen Egituraketarako Bulegoa)
ez digu nahikoa entzuten. Frantzia-
ko Gobernuak ez ditu entzun tokian
tokiko espresioak. Trenbidearen
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Proiektua behin betiko geratu al da?
Bai. Kontseilu Nagusian gure esku-
menez mintzatu gara berriki, finan-
tzaren egoeraz eta garapenaz, eta ez
da halako aukera berriz izanen. Nire-
tzat porrota izan zen, eta are gehiago
damua. Pena neurrigabea. Ezin izan
genuen Nafarroako Gobernuarekin
harremana landu proiektua aitzina
eramateko. Eta bera prest zegoen eta
dago. Baina orduko Nafarroako eta
Euskadiko gobernuen arteko harre-
manek ere ez zuten proiektua erraztu.
Euskadiko Gobernua ez zen sekula
alde izan, ezta hemengo indar bizi
asko ere, eta hauek ez zuten garbiki
jokatu.

Zergatik? 
2x2 proiektua ez zen autobidea, kon-
trakoek [Leia mugimendua] besterik
erranik ere. Obra arina zen. 2X2
bidea zen, sarrerak zituena bere
aldeetan. Gezurrak sakatu dituztenek
autobidea zela erran zuten. Eta pena
dut Garaziko eta Baigorriko kanto-
namenduen geroa Nafarroari lotuta
dagoela konbentzituta bainago.
Nafarroa lurralde dinamikoa da,
baita bere inguruko beste erregioak
ere. Horrek penatzen nau. Garazi eta
Baigorri ez da ekonomikoki gaizki,
baina laborantzak bizi duen egoera
larria dela-eta eskualde horiek ez dira
erraz biziagotuko.

Etor gaitezen Departamenduaren afe-
rara. Uneon...  
Departamenduaren aferaz gaur egun
hitz egitea... Garaia pasa zen eta ego-
era politikoa dagoen bezala izanik....

Mintza gaitezen instituzio posible
batez Euskal Herriarentzat.  
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Ni ez naiz presidentea, kontseilaria
naiz. Bozen emaitzak errespetatzen
ditut. Laketzen nauten ardura franko
daukat. Kontent nago departamen-
duaren egiturarekin. Demokraziak
ekarri duen egitura da, eta nire gisara
estimatzen dut. Gure kolektibitateen
aldeko egituretan, arlo finantzari eta
mugaz gaindiko aferetan ardura asko
lantzen dut egunero. Presidente kar-
gua utzi nuenetik hainbat gauzetatik
libre naiz. Presidenteak denbora asko
behar du agerraldietan eta bestelako
ekimen diplomatikoetan. Presidentea
zarenean ez zara zure hitzen askata-
sunaren jabe. Orain errazagoa zait.

Nazio identitateari buruzko eztabaida
zabaldu da Frantzian. Zer diozu? 
Nikolas Sarkozyk eta Gobernuak
FNren bozak bilatzen dituzte. Has-
teko eta behin, hitzen esanahiak argi-
ki azaldu behar dira. Identitateaz bi
hitz: gu gizarte nahasia gara, gerren,
gatazka eta krisien ondorengoa.
Gurea ezberdinak errespetatu behar
dituen herrialdea da, afrikarra edo
magrebiarra izan. Etorkinek halaber,
Errepublikako legeak eta giza esku-
bideak errespetatu eta praktikatu
behar dituzte. Gure Errepublikaren
sorreran eta oinarrian horiek baitira.
Etorkinak ez du ere nondik datorren
ukatu behar, ezta bere sustraiei uko
egin ere. Hiritar bezala bere betebe-
harrak ditu. Beraz, inork ez du bere
identitatea ukatu behar eta besteen
identitateen errespetuan, denok gure
herrialdearen eta gizateriaren prin-
tzipioak atxiki behar ditugu. Zentzu
horretan Marseillesa kantu basaren
hitzen eta humanitatearen printzi-
pioen artean, bigarren hauek nahia-
go ditut, bistan da. n

Eztabaidak segitzen du, baina,
Frantziako Errepublikan erantzu-
nik ez dago, teknikoki ezinezkoa
da. Formalki ezin da gauzatu.
Agian Herrien Erkidegoko [Com-
munauté de Communes] egituren
bidez erantzun beharko zaio afera-
ri. Frantziako Gobernuak eskaera
aztertu behar du ea legean sartze-
ko manera dagoen. Formula
berriak landu behar ditugu.

VI. Errepublika indarrean jartzea
aztertu behar litzateke agian. 
Ui, ui, ui... Errepublikako kontue-
tan... adituek diotenez, bera baka-
rra eta bereizi ezina da.

Berehala ez baina, beharrak akuila-
tua etorkizunean agian.  
Frantziako Errepublikak kreatibi-
tatea eta irudimena landu behar
ditu, bereziki  gurea bezalako
lurraldeei begira. lurralde origina-
lak eta mugaz gaindi garatzen ari
direnak. Historiak badu bere
pisua, Euskadik guri begiratzen
digu. Begiradak hor daude, beraz,
adimentsu eta adi izan behar du
Errepublikak.

Berezko euskal instituzio baten alde
egon z intezke egunen batean?
Agian presidentea izango zinateke.
Badago dioena zu zarela oraingo pre-
sidentea, une honetan izan gabe ere.  

“Nahiago ditut
humanitatearen

printzipioak Marseillesa
kantuaren hitz basak

baino”


