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Kotte Ezenarro

1949an jaioa. Hendaiarra da. PSko kidea. Pirinio Atlantiarreko presidenteordea. Hendaiako
auzapez ohia. Hendaiako bozemaileen %67k François Hollanderen alde egin du

presidentziarako bozetan. 2014ko udal bozetan alkatetzarako aurkeztuko dela adierazi digu. 

Mikel Asurmendi
Argazkiak: Gaizka Iroz

“NAZIO MAILAN eman diren emai-
tzekin pozik nago, eta, batez ere,
Departamenduan ukan ditugune-
kin. Kantonamenduan –Hendaia,
Biriatu, Urruña, Donibane-Lohizu-
ne– ezker aldera egin du bozemai-
leak. Hendaian, zehazki, bozen
%67 Hollanderen alde izan da, hau
da, Sarkozyren bikoitza. Bistan da,
boz horiek ez dira PSren aldekoak,
antisarkozysmo handia izan da.
Halere,  emaitzek gogobete naute”,
erran digu Kotte Ezenarrok.  

Sarkozyren aroa amaitu da, Hollande
da Frantziako presidente berria. 
Hollande, niretzat, onestasuna da.
Sarkozy, berriz, omnipresente izan
da Errepublikako presidente izate-
ko. Den-dena ukitu du eta ez du
modu “onestuan” lan egin. Haute-
tsiok estigmatu gaitu nolabait, hala
Erregioko nola Departamenduko
kontseilariak. Hemen, Lurralde
Elkargoaren alde ari garen haute-
tsiekiko jarrera gaitzesgarria ukan
du Sarkozyk. 

Hollandek Europan dauka lehenbiziko
zeregina, ekonomiaren alorrean.   
Bai. Hollandek hazkunde ekonomi-
koaren politika berritu behar dela
dio. Garai berri baten aurrean egon
gaitezke, alta, ez du zeregin erraza,
Hollandek ezin baitu politika hori
bakarrik egin. Garai berria lideratu
dezake Alemaniari kontraboterea
egiteko, zenbait argi eskaini dezake,
baina, betiere, beste herrialdeekin

«Egitura instituzionalen eztabaida
indartuko du Hollandek»

“Zentro-eskuinarekin kohabitatzea izango litzateke, aukeren artean, okerrena”.



batera. Merkel-Sarkozy tandema
burdinazkoa izan da. Europako
garapenaren eredu bakarra landu
dute, eta, beharbada, badago eko-
nomia lantzeko beste modu bat.
Frantziak eta beste herrialdeek
aztertu eta proposatu behar dute
gerriko estuaren politika saihesteko
eredua. Ekonomiaren herstura edo
austeritatea ondo dago, baina beste
politika bat ere egin daiteke. Espai-
niako edo Greziako politikaren
bidez jendea kale kantoietara baz-
tertzen badugu, ez da Espainiaren
edo Greziaren ardura bakarrik, ezta
Frantziarena ere. Europa osoa inpli-
katua dago arazoan. Herstura soila-
ren politika medio, gero eta prekari-
tate eta miseria gehiago ageriko da.  

Legebiltzarrerako bozak hizpide.
UMPk dioenez, eskuinak irabazi behar
luke oreka politikoa bermatzeko.
Kohabitazioaren beharra aipatu du.
Noski, eskuina kolpatuta dago. Sena-
tuan nagusitasuna galdu zuen eta
orain Asanblea Nazionalean galdu
dezake. Nire aburuz, Errepublikako
presidenteak ez badauka Legebiltza-
rrean sostengu osoa, bere alderdiare-
na edo ezkerrarena, ezin izanen du
deus egin. Zentro-eskuinarekin
kohabitatzea izango litzateke, auke-
ren artean, okerrena. Hau da, presi-
dentea ezkerreko izatea eta Asanblea
Nazionala eskuinekoa. Eskuineko
hautetsiak Senatutik, departamen-

duetatik eta udaletxetatik kanpo
geratzen ari dira. Joko politikoa
nahastu nahi dute eta Legebiltzarre-
rako hauteskundeak irabazi aldez
edo moldez. Sarkozyk eskuinaren
nagusitasunarekin gobernatu du, eta
ez dute arazorik ikusi. Hori eskuina-
ren ohiko joko maltzurra da. 

Nola ikusten dituzu hauteskundeak?   
Legebiltzarreko hauteskundeetan
ezkerrak berriz ere garaitzea espero
dut. Hartara, Hollande presidenteak
senatari eta diputatuen ganberen
gehiengoaren laguntzaz bestelako
politika egin ahal izango du. Bestela
nekez. Egokiena hori litzateke. Bost
urteko agintaldiaren ondoren ez
badugu deus egin, gurea izanen da
porrota. Alegia, boterea izan dugu
eta ez dugu deus lortu. Aitzitik,
botere horiek gabe, krisia tarteko,
ezkerrak ezin baditu bere legeak
atera eta bere politikak gauzatu,
bada etsipena nagusituko da.

Hollandek François Bayrou zentrista-
ren laguntza jaso du. Horrek zer alda
dezake Frantziako politikan?    
Bayrou biziki kuraiosa izan da, bere
alderdia oso egoera zailean jarri du,
behingoz, zentroko buruzagi batek
esan du ezkerra bozkatuko duela
eta horren zergatia azaldu du. Hale-
re, MoDem-ekiko impassea zabaldu
da, Bayrourena jarrera pertsonala
baita. PSk eskertu dio, baina ez dio,

esaterako, Departamenduari buruz-
ko auzian sinesgarritasunik ematen.
Bayrou oso zentrista izan da orain
arte: ez eskuin ez ezker, zentrista.
Zentroaren arazoa da bakarra iza-
tea. Ezkerra badira anitz, eta eskui-
na ere bai. Frantzian zenbait zentro
daudela diote, nik ez ditut ikusten.  

Pirinio Atlantiarretan 4. 5. eta 6. hau-
tes-barrutiak daude. PSk nola joka-
tuko du? 
Berriz ere, hautagaitza denak joko-
an izanen dira: FN, UMP, MoDem,
Ezkerreko Frontea, Berdeak, ezker
muturra, baita abertzaleak ere. PS
tarteko, noski. Lehen itzuliko bozak
bihotzeko bozak dira. Kontziente
gara ez dugula ukanen Hollandek
bigarren itzulian ukan dituen bozak.
Hollanderen aldeko bozak baino
Sarkozyren aurkakoak izan dira
hemen ere. Antisarkozysta horien
artean Bayrou zale eta abertzale
zenbait ere badaude. Hasteko, lehen
itzulian ez da aliantzarik izanen.
Horrek badu bere arriskua, baina
hobe garden jokatzea, aniztasu-
nean. Emaitzak ezagututa, erabaki-
ko dugu bigarrenean nola jokatu. 

EH Bai koalizioarekin akordioak izan
litezke?
Ez dira Departamenduko hautes-
kundeak. Ni ez naiz hautagaia, nik
ez dut ezer ordezkatzen. Nire
barrutian, 6.ean Sylviane Alaux da
hautagai sozialista. Euskararen
Bulegoan engaiatu da, eta Garapen
eta Hautetsien kontseiluetan Lurral-
de Elkargo berri baten alde ari da.
4. eta 5. barrutietan Frantxoa Maitia
eta Collete Capdevielle aurkezten
dira PSren izenean. Beraien jarrerak
ezagunak dira. Beraz, abertzaleek
eskuina eta ezkerraren artean eraba-
ki behar dute bigarren itzulian. 

Nik abertzaleekin izan dudan
esperientzia ez da ona. Udal boze-
tan [Battitte Salaberri da Hendaiako
auzapeza] zentro-eskuinaren aldeko
boza eman zuen abertzale askok.
Udalbatzan UMPko kideak daude,
eta abertzaleak ondo moldatzen
dira eskuinarekin. Abertzaleetan
zentro-eskuineko asko ikusten dut,
denak ez dira ezkerrekoak. Familia
abertzaletan, ez gutxi, tradizionalak
dira. Ez omen dira eskuindarrak:
“Ez naiz ez eskuin ez ezker, aber-
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“‘Ez naiz ez eskuin ez ezker, abertzalea naiz’ diote. Errespetatzen dut, 
baina, nire ustez, ezkerra eta eskuina izan, badaude”. 



tzalea naiz” diote. Errespetatzen
dut, baina, nire ustez, ezkerra eta
eskuina izan, badaude. 

Lassallette auzapez sozialistaren
garaian abertzale gisa aritu zinen
udalean. Nazioa, frantsesa alegia,
zure mintzoan ez zaizu bitxia egiten?
Ni errepublikarren semea naiz,
heziketa errepublikarra dut. Mundu
abertzalean aritu nintzen hogei
urtez, abertzaleen politikan. Lagu-
nak izan nituen ETAn. Une batez
baina, ezin nuen aitzina egin. ETA-
ren historia hauxe da: gazteak onak
dira, zahartu eta historikoak bihur-
tzen dira. Orduan, gazteak bilaka-
tzen dira onak. Lehenago aritu zire-
nak ez dira jada onak. Horrek
etsiarazi nau. Nik ez dakit abertzale
eta errepublikarra izan daitekeen,
dena den, ni egungo egitura institu-
zionala aldatzearen aldekoa naiz. 

Departamenduko presidenteordea
zara eta zein egituraren aldekoa?
Euskal Herria Lurralde Elkargoa-
ren egituraren aldekoa naiz. Eta
bertan biarnesak eta euskaldunak
gaude. Beraz, ezin dut alde batera
utzi oraingo Departamenduaren
aldeko ardura eta lana, biarnesen
aldekoa. Anartean, nola aitzinarazi
daiteke Iparraldea, nola Hegoaldea,
gatazka konpondu gabe? Lehenik
auzi historikoa gainditu behar dugu.
Horren arabera egitura berriak defi-
nitu eta sortuko dira. 

Hollanderen politikak lagunduko al
du norabide horretan?
Sarkozyk Departamenduetako kon-
tseilu nagusiak kendu nahi zituen
eta Hollandek, aldiz, mantendu

nahi ditu. Sarkozyk departamendu
eta erregioetako finantza bitarteko-
ak apaldu zituen eta gure betebeha-
rrak gehitu. Hollandek, aldiz, esku-
duntzak hitz eman dizkigu.
Hollandek Lurralde Elkargoaren
egiturei buruzko eztabaida indartu-
ko du. Horiek horrela, kontsulten
aroa zabalduko da. Senatuan bada-
go batzorde bat, Georges Labazéek
berak [Departamenduko presiden-
tea] du ardura. Hasteko, kontsultak
eginen dira zerbitzu guztietan, Eus-
kal Herrian eta Biarnon, baina bere-
ziki gurean, jakiteko jendeak zer
nahi duen. 

Abertzaleen galdera hauxe liteke:
Mitterrandek hitzeman zuena Hollan-
dek beteko al du?    
Hollandek ez du deus hitzeman,
baina egitura instituzionalaren ezta-
baida jarri du abian. Alabaina,
oraingo egiturak aldatzeko lege bat
behar da, eta berau ez du presiden-
teak sortzen, diputatuek baizik.
Gure aldetik, sozialisten aldetik,
borondatea badago. Euskal Herriko
nortasun berezkoa baita. 

Baterak proposatzen duen kontsulta
egin liteke? Zu Baterako kide zara. 
Bai. Baina galdera ongi planteatu
behar da. Hots, lehenik komeni da
jakitea ea kontseilarien eta hautetsien
gehiengoa Lurralde Elkargo berri
baten alde dagoen. Ondoren, popu-

lazioaren gehiengoa ados ote dago-
en berresteko. Nire ustez, egun erre-
ferenduma egingo balitz, ez genuke
irabaziko. Agian tronpatzen naiz.
Egungo hautetsien nahikariaren ara-
bera bada, ez da aurrera aterako.

Euskal Herrian ere ez?  
Hori puntu erabakiorra da. Orain
lanean ari gara udazkenean bide
orria abian jartzeko. Herri txikietako
hautetsien gehiengoa alde dago,
baina Miarritze eta Angeluko auza-
pezak isilik daude. Baionako Jean
Grenetek aldeko zerbait esan du.
Alliot-Marie itzuli da hona, bost
urteren ondoren. Kasu. Dena den,
gehien ardura didana Herrien Elkar-
goen presidenteen jarrera da. Erre-
gioaz eta Departamenduaz ari gara,
baina horiek ere badute boterea eta
laxatu behar dute. Ez dute garbi hitz
egiten. Alta, bada, eztabaida segitu
behar dugu, udazken aldean irits gin-
tezke adostasun  puntu batera. 

Sarkozyk euskal presoen hurbilketa
posiblea aurreikusi zuen. Hollandek
zer egin dezake alor horretan?   
Gu lanean ari gara. Frederique
Spagnac da Pirinio Atlantiarreko
senataria. Oso laguna dut. Hollan-
deren kabinetean egon da orain
arte. Hollande entzuten gaituen
pertsona da. Spagnac, Frantxoa
Maitia eta Sylvia Alauxen mezuak
ondo ezagutzen ditu. Izan ere, gure
mezuak paristarrek hartu eta zabal-
tzen badituzte, mezua eraldatua
izan daiteke, aldiz, guk mezu zuze-
na helaraziko diogu Hollanderi.
Gure problematiken berri eman
diogu jada, ezkerrekoak, humanis-
tak eta errepublikarrak garen alde-
tik, baita Hegoaldeko egoeraz hitz
egiteko beharra azaldu ere. 

Abertzaleekin ez gaude ados pro-
posamen guztietan, baina gaien
%80an ados gaude. Alderdi sozialis-
tan jende askok biziki eboluzionatu
du. Gurean badago aldaketen kon-
tra daudenak, egia da. Baina, Spag-
nac, Maitia, Alaux... alderdi sozialis-
taren mailetan gora ari dira.
Pertsona hauek bertako gaien eledu-
nak dira edota gara.
Pauen, Bordelen eta
Parisen hemengo sozia-
listek dioguna arretaz
entzuten dute. n
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“Hollanderen aldeko 
bozak baino Sarkozyren

aurkakoak izan dira 
hemen ere”


