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Nola definituko zenuke zure burua?  
48 urteko igeldotarra, medikua, nahikoa saltsatan
ibilitakoa, politikaz kezkatua baina ez politikaria.
Nahiko sentibera gai sozialekin eta mundu hone-
tan dauden injustiziekin orohar.

Nola daramatzazue hauteskundeak irabazteak
dituen ondorioak? Gainean duzuen lupa adibidez.
Lupa lehendik ere bagenuen, orain ez dakit zen-
bat ditugun gainean. Irabazi genuenean garbi
genuen gobernatu egingo genuela. Batzuek berti-
goa aipatu izan didate, baina ez. Babestuak senti-
tu izan gara beti. Programarik onena daukagula
badakigu, politika egiteko beste modu bat egin
daitekeela erakuts dezakegula.

Zer diozu Odon Elorzaren kudeaketaz?
Nik Odon Elorzaz nahiko ongi hitz egiten dut.
Hiriaren alde lan egin du. Bere hiri proiektua eta
gurea ez datoz bat, baina konbentzimenduz egin
izan du lan hiriaren alde, eta hori eskertu behar
zaio. Gertatzen dena da, hainbeste urte boterean
egoteak arriskuak dituela, eta agian akats egin du
hiria berea zela pentsatzean. Asko pertsonalizatu
du. Bere joerak eta hiritarrekin zuen tratamendua
azken urteetan aldatu egin dira. Politikari batek
behar duen eskuzabaltasunik ez du eduki, azken
urteetan behintzat. Orokorrean, uste dut bazela
garaia aldatzeko.

Nolakoa behar du alkate onak?
Irekia. Hiritarrak etortzen direnean harrera eskuza-
bal egin eta entzun egin behar die. Ez ditut ulertzen
distantzia hartzen duten alkateak. Eurak leku bate-
ra iritsi dira eta herritarrak beherago geratzen dira.

Bertso batekin hasi zenuen agintaldia.
Iruditu zitzaidan modu polita zela agintaldia has-

Odon Elorzaren 20 urteko agintaldiari amaiera jarri dio Donostian Juan Karlos Izagirrek.
Mediku honek “herritarrengandik gertu” dagoen alkatea izan nahi du. Ezkerreko politikak

eta euskararen aldeko neurriak hartzeko prest azaldu da. Azken hauteskundeetako
sorpresarik handienetakoa izan da, eta egun, Bilduren aurpegirik ezagunenetakoa da.

Juan Karlos Izagirre

«Ez ditut ulertzen distantzia
hartzen duten alkateak»

Testua eta argazkiak:
Lander Arbelaitz
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teko. Ni ez naiz bertsolaria, baina
egia da bertsoak noizbehinka idaz-
ten ditudala. Urtebetetze, agur eta
abarretan. Gure kulturaren arlo oso
polita da. Egun oso berezia zen gai-
nera hura, historikoa, eta bertsoa
tokatzen zen. Momentu berezietan
bertso joera hori badudanez, horre-
la hasi ginen: euskaraz eta euskal
kulturaren parte horrekin.

Euskararekiko afektibotasun handia
ikusten zaizu. Zein da zure harrema-
na hizkuntzarekin?
Nire ama erdalduna da eta familian
gurasoekin askotan gazteleraz hitz
egiten dut. Egia da, halere, momen-
tu honetan, nire emaztea eta nire
familia politikoa euskaldunagoa
dela erdalduna baino. Gure ustez
Donostia hiri euskalduna izan da
beti, nahiz eta azken urteetan galdu.
Apustu egin dugu berreskuratzeko.
Naturaltasun osoz hitz egiten dugu-
nez euskaraz etxean, lagunartean
edo beste zirkulu batzuetan, eraku-
tsi nahi dugu udaletxean ere adibi-
dez berdin egin daitekeela. Eskubi-
dea izan, badugu lehendik ere, baina
guk praktikara eraman nahi dugu.

Zerikusirik izan dezake euskararekin
duzuen diskurtsoak “Donostia alkate
berriarekin baserritarragoa izango
da” (Ramon Jauregui) eta halakoak
entzun behar izatearekin?
Euskara eta baserritar mundua lotzen
dituztenek ez dute kalifikazio gehiegi
behar. Diskurtso alarmista horren
barnean erabili duten beste elementu
bat gehiago da. “Bildukoak datoz eta
Erdi Arora itzuliko gara”. Norma-
lean barregura sartzen zait halakoak
entzutean eta iruditzen zait jendea-
ren gehiengoak hala ulertzen duela.
Edozein euskaldunek, edo euskaldun
izan gabe Euskal Herrian bizi denak,
edo munduko beste puntan bizi
arren dibertsitatea eta txikitasuna
maite duenak, defenditu egin behar
du euskara. Eta, zeinek defendituko
du euskara guk baino hobeto?

Zer aldatu nahi du udal gobernu
berriak datozen lau urteotan?
Batetik, politika egiteko modua.
Hau azken urteotan goitik behera
egin izan da, politikarien, enpresa-
rien eta banketxeetako jendearen
bulegoetan erabakita. Informazioa

eta parte hartzea ahalbidetuz,
demostratu nahi dugu politika egin
daitekeela behetik gora ere. Bigarre-
nik, ezkerreko politika egitera
gatoz. Gutxieneko eskubide kontsi-
deratzen ditugunak defendatuko
ditugu. Hirugarrenik, euskara eta
euskal kultura. Guk bultza behar
dugu euskara. Hemen munduari
erakuts daitekeen kultura bat dago. 

Krisi garaian gaude. Murrizketak
egin beharko dituzue.
Bai, arlo askotan. Era nabarme-
nean, porlanean inbertsioa jaitsiko
dugu eta pertsonetan igo. Arlo
sozialean, ezin du inolaz ere aurre-
kontuak kaltetuta atera. 

Donostiako etxebizitzen prezioak
Europako hiririk garestienen pare
daude. Programan “Alokairuzko etxe-
bizitza parke publikoaz” mintzo zare-
te. Zer da hori?
Guk ziurtatu nahi dugu jendeak lo
egiteko, jateko eta bertan egoteko
lekua izango duela. Hori alokairuz-
ko etxebizitza publikoaren bitartez
lor daiteke. Eskubidea da lekua iza-
tea bizitzeko, baina ez da eskubidea
jabe izatea, hori egungo sistemaren
isla bat besterik ez da.

Ehuneko handi batean, eta ahal
bada %100ean, egiten diren etxebi-
zitza berriak alokairuzko etxebizitza
publikoak izatea nahi dugu. Etxebi-
zitza hutsak alokairuzko merkatura
aterako ditugu. Horretan serio
hasiak gara lanean, estudioa eginez
zein diren hutsak daudenak eta zer-
gatik, asko espekulatzaileen esku
utziak baitaude.

Egunero euskaraz bizi denak zenba-
terainoko aldea nabarituko du, adibi-
dez, euskarazko kultur eskaintzan...
Poliki poliki aldea nabarituko du.
Euskaraz bizi denari bere ohiko
eremutik kanpo euskaraz bizi daite-
keela erakutsiko zaio. Udaletxera
edo museo batera joaten bada, eus-
karaz egingo diote harrera adibidez.

Hortik kanpo, Udalaren kultur pro-
graman nazioarteko ekitaldi asko
antolatzen ditugu, pozik, baina ber-
tako sorkuntza asko euskaraz egiten
da eta horiek lekua behar dute.

Zer garrantzi ematen diezue sinbolo-
ei, Espainiako bandera fatxadan iza-
teari adibidez?
Garrantzia eman behar zaie, baina
erlatiboa. Keinu batzuk egin ditugu.
Ez da gure bandera, ikur arrotza da,
baina hori kentzea ez dago gure
lehentasunen artean. Jende asko
desiatzen dago guk ilegalitateren
bat egiteko eta ez gaude horretara-
ko prest.

Donostiari buruz eman nahi izan den
irudia bestelakoa izan arren, euskal
gatazka delakoa oso gordin bizitu da
hemen. Atentatuak, hildakoak bi
aldeetan, presoak... Zer egin dezake
Udalak bi aldeen elkarbizitza eta
berradiskidetasuna indartzeko?
Hasiak gara lanean. Atzera horren-
beste begiratu gabe, aurrera begira-
ko jarduera lantzea interesgarria da,
eta adibidez, hiztegia aldatzea.
Enpatia, elkartasuna, kontsentsua,
diferenteen arteko lana... hiztegia
ere landu behar dugu. Gure ekarpe-
na egin nahi diogu prozesu honi.
Gatazka honetan zauri asko ireki
dira eta ixten joan behar dute. Uda-
letik laguntzeko prest gaude, ezber-
dinen arteko akordioak bilatuz.

Legegintzaldia hasi bezain pronto,
PPk ETAren hilketa guztiak gaitzeste-
ko mozioa aurkeztu du udal plenoe-
tan. Nola interpretatzen duzu?
Gu ezberdinen arteko akordioen
bila ari garen bezala –adibidez
2016koan, alderdi guztien batasuna
lortu genuen–, atzera begira eginda-
ko ekimena iruditzen zait hau. Ez
gara horretan eroriko. Ireki den
prozesuari trabak jarri nahi dizkio-
te, guk nahi dugunaren kontrakoa.
Konfrontazioa bilatzen dute, eta ez,
guk ez dugu halakorik nahi.

Bakoitzak kode etiko bat sinatu zenu-
ten “edozein helburu politiko lortzeko
biolentziaren erabileraren aurka”
zaudetela adieraziz. Ondoren ordea,
behin karguak hartuta, ETAz adieraz-
penik ez egiteko erabakia hartu
duzuela dirudi. Zergatik?

“Edozein euskaldunek,
edo euskaldun izan gabe
Euskal Herrian bizi denak,

defendatu behar du
euskara”
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Lehen esandakoagatik. Badirudi
batzuk trabatu egin direla eta lehen-
go hizkuntzara itzuli nahi dute. Ez
du ezer ekartzen. Biolentziarik
gabeko egoeraren aldeko apustua
egin dugu eta politika egitera etorri
gara. Horrek nahikoa eta sobera
behar luke jendea lasai egoteko.

Currinek EHUren udako ikastaroetan
ezker abertzaleak ETAren biktimen
inguruan gogoeta egin behar lukeela
esan zuen. Ba al duzue pentsatua
zeozer?
Erreferentzia bezala Gernikako
Akordioa dugu. Bertan hiru fase
ikusten dira. Lehenean biolentziarik
gabeko eszenatoki bat dago. Biga-
rrenean, negoziazioa. Eta hiruga-
rren fasean biktimak daude. Bikti-
mek, pisu handia dute eta era
askotakoak daude. Nik omenaldi
bat amesten dut, biktima ezberdi-
nen omenaldia, eta alderdi guztiak
eskutik helduta joango garela ikusi
nahi nuke: PPkoak, EAJkoak, Bil-
dukoak, PSEkoak... Bertan hemen
gatazka bat izan dela aitortuko litza-
teke, biktimak sortu dituela eta
errekonozimendua behar dutela.

Ezker abertzaleko zenbait sektoretan
Donostia 2016an Europako Kultur
Hiriburu izateko hautagaitzaren aur-
kakotasuna zegoen, gero ordea,
behin Udalean Bildu sartu ostean,
sorpresaz irabazi egin du, eta aldeko
jarrera hartu duzue...
Bildun hasieratik defendatu genuen
2016ko hautagaitzan gauza batzuk
gaizki egin zirela, baina proiektua
eta diskurtsoa onak zirela. Kontua
da diskurtsoa nahiko hutsa zela.
Edukia behar zuen. Pertsonifika-

zioa ere kritikatzen
genuen. Odonen proiek-
tu bat ematen zuen eta
hiriarena behar du. Hori
aparte utzita, behin
Gobernuan sartzean,
hautagaitza defendatuko
genuela esan genuen eta
orain aukera ikusten
dugu edukia emateko
proiektuari, baita hemen
herri bat eta kultura bat
badela munduari erakus-
teko ere. 

Nola planteatzen duzue
proiektua?
Lau ardatz nagusi izango
ditu. Lehena, partehar-
tzea: lehendik ere plan-
teatzen da, baina handia-
goa izatea bultzatuko
dugu. Bigarrena, hizkun-
tza: hasierako proiektuan
baino askoz leku handia-
goa behar du gure hiz-
kuntzak. Hirugarrena,
bakea: ideia azaltzen da,
baina guk bakea normali-
zazio prozesuaren bar-
nean sartu nahi dugu.
Eta laugarrena, euskal
kultura: hemen kultura
bat dago, Europan kultura asko
daude, asko minorizatuak, eta guk
gurea erakutsi nahi diogu Europari.

Nolako legegintzaldia aurrikusten
duzu?
Nahi nuke goxoa izatea, demostra-
tuz beste alderdiekin ere kontsen-
tsuak lor ditzakegula. Baina oposi-
zioa gogor hasi da eta gutxiengoan
gaudela kontutan hartuta, momen-

tu latzak ere pasa beharko ditugu.
Guk gure ildotik jarraituko dugu.
Saiatuko gara alderdiekin hitz egi-
ten. Kostako zaigu, baina progra-
maren parte handi bat aurrera ate-
rako dugu. Ilusioz beterik gaude. n

Bilduko zerrendetan joa-
teaz, Boulevardari izena aldatzeaz eta
Igeldo eta antzeko kasuez erantzunak.
Baita elkarrizketaren bideoa ere.

”Omenaldi bat amesten dut benetan, biktima
ezberdinen omenaldia, alderdi guztiak eskutik helduta
joango garela ikusi nahi nuke”.


