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Zer dela eta politikan? 
Politika betidanik interesatu zait. Etxean 
politikaz asko hitz egiten genuen, orain 
konturatu naiz horretaz, orduan ez 
nuen horren kontzientziarik. Ikastolan 
[Gasteizko Olabide] ikasleon aldarrika-
penen aldeko lanetan eta borrokan aritu 
nintzen. Esate baterako, ikastoletan ez 
genuen greba egiteko eskubiderik.

EAEko Ahal Duguren barne antolamen-
dua hizpide: sektore ofizialistako kide-
tzat hartu behar al zaitugu? 
Zer da sektore ofizialista? Datorren hi-
labeteko kongresuan aurkeztuko gare-
nok azken hauteskunde kanpainan aritu 
gara. Denok bat egiten dugu     ko pun-
tu nagusietan. Une honetan, kontua da 
gure barne antolakuntza denok batera 
ulertzea. Ez dago sektore ofizialik. 

Beraz, kongresuan ez duzu ikusten al-
derdiaren homogeneotasunari eusteko 
zailtasunik. 
Homogeneotasuna ere nola ulertzen 
den. Noski, Ahal Dugu ez da homoge-
neoa. Baina, uste dut ez dela ona ere 

erabateko homogeneotasunik izatea. 
Era berean, ez dut sektore ofizialista-
kotzat kalifikatua izatea nahi. Ez Bilbon 
ari garenok [Eduardo Maura Bizkaiko 
diputatua eta bera hurbilekoak dira al-
derdian], ezta idazkari nagusia izateko 
aurkeztuko diren beste hautagaiak ere.

Zu izan zaitezke idazkari nagusia? 
Ez. Ez naizelako aurkeztuko.

Zer antolamendu mota nahi duzu EAEko 
Podemosen? 
Kanpainan ikusi dudanaren ildoan era-
tu nahi nuke gure alderdia. Azken hiru 
urte hauetan gure zuzendaritza osatze-
ko nolabaiteko homogeneotasuna behar 
izan dugun arren, azken urtean herriz 
herri eta herrietako zirkuluetan lan 
handia egin da. Beraz, nire gusturako, 
tokian tokiko taldeei utzi behar zaie be-
ren lana egiten, hori oso garrantzizkoa 
da. Herrietako kideak uzten baditugu 
beraien lanetan, ekitaldiak eta bilerak 
antolatzen, taldeek oso ongi funtziona-
tzen dute. Beraz, gure oinarriak indar-
tu behar dira, ulertu behar da uneon 

erakundea eraikitzen ari garela, kontua 
ez da sektoreka banatzea, bat bestea-
ren kontra jardutea, heterogeneotasuna 
onartu behar da alderdia eratzeko. Ahal 
Dugu oso plurala da Euskadin. Batasun 
lana egin behar dugu azken hilabeteo-
tan izan ditugun iskanbilak atzera uz-
teko [Roberto Uriarte idazkari ohiaren 
dimisioa]. Laster, berriz ere, primarioak 
izango ditugu, zerrenda prestatzen ari 
gara. Gero eta hobeto eratuta gaude. 
Zorionez, lurralde guztietan baditugu 
zinegotziak eta diputatuak. Horietako 
batzuk zerrenda batzuetan izango dira,  
beste batzuk besteetan. Lorpen handia 
da hori. Idazkari nagusia izendatu on-
doren, EAEko hauteskundeetara begira  
denok batera lan egin behar dugu. 

Zein dira zuen lehentasunak eta helburu 
behinenak? 
Gure helburua Eusko Legebiltzarreko 
hauteskundeak irabaztea eta gobernu 
berria eratzea da. Eta hori lortzeko argi 
daukat, Euskadin autonomia izan behar 
dugula geure lan politikoa aurrera era-
mateko, eta aldi berean, estatu osoko 
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erakundea garenez, harremanak man-
tendu behar ditugu, eta ez bakarrik Es-
tatuko organoekin, beste herrialdeetako 
organoekin ere bai, konkretuki beste na-
zioekin, beraien espezifikotasunak kon-
tuan hartuz. Estatuko Podemosekin eta 
lurralde horietan lan egiten dutenekin 
konfluentzia batzuk gauzatu dira. Eus-
kadiko hauteskundeei begira, EAJ gai-
lenduko duen erakundea indartu behar 
dugu. Azken hauteskundeetan hartutako 
bidean jarraitu behar dugu, hemendik 
bertatik politika landuz, betiere estatuan 
ari den alderdi bat garela ahaztu gabe. 

EH Bildu garai berri honetan lagun izan 
daiteke edo arerio? 
Guk EH Bildu ez dugu kontrako indartzat 
jotzen, gai ekonomikoetan eta sozialean 
bereziki gauza askotan ados gaude. Uda-
letxeetan eta batzar nagusietan lan asko 
batera egiten dugu, hainbat gai elkarre-
kin landu dezakegula ikusi dugu. Noski, 
bake eta normalizazio arloan, indarke-
riaren arazoan eta ildo independentistan 
iritzi ezberdinak ditugu. Dena den, gure-
tzat argi dago, EH Bildu aldaketarako al-
derdia da, eta lan egiteko eskua luzatzen 
diogu. Gu denekin lan egiteko prest gau-

de egoera ekonomikoa eta soziala hobe-
tzeko, eta dudarik gabe, zentzu horretan 
alderdi hurbilena EH Bildu da. 

EAJren alternatiba izateko, gobernu be-
rria osatzeko, EH Bildu lagun izan liteke.
Ez dakit. Oraindik ere, gauza asko falta 
da horretan bat egiteko, goizegi da gure 
burua gobernu berri horren jokalekuan 
ikusteko. Hauteskundeak urrun daude, 
egoera berri batera iristeko denbora 
gehiago behar da. Alderdi bakoitzak be-
rezko zailtasunak ditu –gu berriak gara, 
EH Bildu lau alderdik osatuta dago–. 
Koalizioa osatzen duten indarrek beren 
bidea egin behar dute. Oraindik, alder-
di fronte bat da, hainbat erabaki hartu 
behar dute subiranotasunaren bidean. 
EH Bildu eta Ahal Dugu bidelagunak izan 
daitezke, baldin bakoitzak bestearen bi-
dea errespetatzen badu. Guk behintzat 
haiena errespetatzen dugu. Hasteko, 
Euskal Herriaren independentziaren 
alde ari den alderdia izatea errespeta-
tzen dugu, eta eurek errespetatu behar 
dute gu estatu osoan ari garen alderdia 
izatea, Espainiako Estatua plurinaziona-

“Ez da nire esku, baina 
nik ez nuke PSOErekin 
gobernatuko. Ez da unea”

“Gure aldetik 
erabakitzeko eskubidea 
bermatzeko borondatea 
dago, estatua 
plurinazionala da eta 
hainbat puntu adostu 
daitezke”
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la dela ulertuz eta onartuz. Beraz, elkar 
errespetatu behar dugu, baina ez derri-
gorrez bi aukeren espazioak batzeko. 
Gu saiatzen ari gara transbertsalitate 
berriak sortzen. Horretan sartzen ditut 
Ezker Anitza, Equo, eta aldaketaren alde 
lan egite duten alderdi guztiak, bidea 
zabalduz eta alternatibak sortuz joan 
gaitezen EAJren hegemoniarekin buka-
tzeko. Helburu hori lortzeko hori da guk 
urratu nahi dugun bidea.

Kontziente zarete oso zaila dela gober-
natzea? Ez duzue burokrazian erortzeko 
bertigorik? 
Bertigoa beti daukazu, baina hori da 
hain justu gainditu behar dena, beldu-
rra atzera utzi behar dugu. Bi urte egin 
dugu politikan eta orain boterea hartu 
nahi dugula esan behar dugu argi eta 
garbi. Oposizioan egotea eta kalean bo-
rrokatzea ondo dago, baina orain, adi-
bidez, Euskadiko hauteskundeak ira-
baztea izan behar dugu helburu, bestela 
ezin da aldaketa lortu. 

Horiek horrela, zer harreman edo sinto-
nia duzue PP, PSE-EE eta EAJrekin?
Harreman formalak EH Bildurekin izan 
ditugu soilik, EAJrekin ere bai, baina ez 
asko. Nik Bilboko Ahal Dugu udal taldea-
ren barruan lan egiten dut. Hiru alderdi 
horietako taldeekin hitz egin behar izaten 
dugu politika aurrerazaleago bat gauza-
tzeko. Lasaitasunez aritzen gara denekin, 
nahiz eta PPkoak oraindik ere oso buru-
gogorrak diren. Adibiderako, hor dago 
Arantza Quirogaren kasua. PP euskal gi-
zartea eskatzen ari denarekiko atzean 
geratu da, ez dute ausardiarik beren poli-
tika aldatzeko. Hala ere, egiari zor, denek, 
bakoitza modu ezberdinean bada ere, 
EH Bildu barne, Euskadin oraindik ere 

ez gaituzte aintzat hartzen, ez gaituzte 
hemen sortutako alderdi bezala hartzen, 
luzerako egongo den alderdi bat bezala. 
PP, PSOE eta EAJri bereziki molestatzen 
diegu. Andoni Ortuzarren hitzak entzun-
da, EAJk ez gaitu onartzen hemengo joko 
politikoan, ez guztiz behintzat. 

Estatuko Podemos hizpide orain: alderdia 
birfundatu beharko litzatekeela entzun 
diet zuen alderdiko batzuei. Besteak bes-
te, hainbat kidek kargu politiko bikoiztua 
izango dutelako. Zer iritzi duzu kargu bi-
koitza izateari buruz?
Ez dut uste kargu bikoiztua izatea txa-
rra denik, kide horiek alderdiko barne 
bizitzarekin harremanetan izatea ez dut 
gaizki ikusten eta, alderantziz, ona dela 
uste dut. Nik pertsona batzuk hobesten 
ditut alderdiko zereginean aritzeko eta 
bestetzuk egoki ikusten ditut institu-
zioetan. Aldi berean, kide batzuek bi kar-
gu izateak alderdiko eta instituzioetako 
lana garatzen laguntzen du, alderdia eta 
instituzioen artean konexioa egon behar 
delako. Noski, ez nuke nahi bakar batek 
ere bi kargu baino gehiago izatea.

Eta Podemos birfundatzeaz zer diozu? 
Orain arte osatu dugun alderdia hautes-
kundeetara joateko izan da, erabaki az-
karrak hartzeko. Lerro politikoak azkar 
definitzeko hori oso eraginkorra izan 
dela konturatu gara. EAEko hauteskun-
de autonomikoak ditugu aurten eta ho-
riek izan arte hoberena alderdia dagoen
-dagoenean jarraitzea da. Hauteskunde 
ziklo hau amaitu ondoren, herrialdeka 
lan asko egin beharko dugu, herri mugi-
menduaren forma izatetik alderdi forma 
gehiago izatera joan behar dugu. Horri 
birfundatzea deitzen al zaio? Ez dut uste. 
Guk lan egiteko modu bat dugu herri 
kontseiluetan eta herri zirkuluetan, ho-
riek ondo landuz gero alderdia indartua 
atera daiteke. Egia da, hurrengo hautes-
kundeen ondoren inflexio unea izango 
da, harremanak sendotu beharko ditugu 
hainbat mugimendu, pertsona eta alder-
diekin. Alderdia indartu behar dugu he-
rri mugimendua atzean utzi gabe. 

“Emaitzek erakutsi dute 
tokian tokiko alderdiekin 
funtzionatzeko gure 
estrategiak balio duela”

“Estatu proiektu berri bat 
sortu daiteke, komuna 
edo ez, baina proiektuak 
herriek nahi duten 
bezalakoa izan behar du”
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Espainiako Gobernuan edo oposizioan 
egotea nahiago duzu? Nola jokatu behar 
du Podemosek? 
Aukeran, gobernuan egon nahi nuke. 
Eta posible balitz bakarrik. Ez dut uste 
gobernu koalizioak onak direnik. Une 
honetan ez dago gehiengo osorik duen 
alderdirik, hala ere, nahiz eta gobernuan 
gutxiengoan izan, Podemos saiatu behar 
da Gobernuan izaten. Noski, une hone-
tan Podemosen zeregina ez da gobernua 
sortzea, PP eta PSOE gure aurretik dau-
denez, haiek saiatu behar dute lehenik. 
Katalunian gertatutakoak erraztu egiten 
du oraingo estatu ereduan sinesten du-
tenek pixka bat hurbiltzea, horiek zen-
bait puntutan ados jartzea (PP, PSOE, 
Ciudadanos). Guk akordioa lortzeko ez 
ditugu haien nahi berberak, haienak ez 
dira gureak. Dena den, Kongresua oso 
zatituta dago eta hauteskundeak erre-
pika litezke, errepikapenaren beldurra 
hor dago. 

Horiek saihesteko PSOErekin osatuko ze-
nuke Gobernua? 
Hori ez dago nire esku. Nik ez nuke au-
kera hori egingo. Ez da unea. 

Kataluniako Gobernua osatu da. Nola 
ikusten duzu prozesu independentista?
Prozesuaren bidea deskonexioa au-
rrera eramatekoa da, unilateralki, eta 
bide unilaterala ez da ona gizarte kata-
lanarentzat, gure ustez. Ulertzen dugu 
Espainiako Gobernuak behin ere ez 
duela lagundu arazoa bideratzen eta 
konpontzen. Jarrera oso borrokatuak 
izan dira: alde baten eskaerari entzun-
gor egin dio besteak, arazoa politiko de-
nari eta orobat Katalunian gertatzen ari 
zenari bizkarra eman diote Madrilen. 
Hori ulertuta ere, ez dugu egoki ikus-

ten prozesuaren bultzatzaileak bestea-
ren kontrako jokalekua bilatzea, hau da, 
unilateralki jokatzea ez da modu ona 
deskonexio prozesua aurrera eramate-
ko. Erreferenduma edota erabakitzeko 
eskubidea gauzatzeko alderdi nagusia 
CDC da, murrizketen eta ustelkeriaren   
alderdia. Estatu Katalana sortu nahi 
bada, gutxienez, murrizketa sozialak 
gutxitzeko izan dadila. 

Podemos EAEn, Katalunian eta Galizian 
lehen indarra izan da. Zer balorazio egin 
duzue emaitza horiez? 
Emaitzek erakutsi dute tokian tokiko 
alderdiekin funtzionatzeko gure es-
trategiak balio duela, eta ez bakarrik 
herrialde horietan, emaitzek ere era-
kutsi dute estatu plurinazionala osa-
tzen dugula. Eta dugun estatua ez soilik 
zahartua dagoela, ez dela inoiz erreala 
izan baizik. Zoritzarrez, oraindik jarrai-
tzen dute diskurtso horrekin. PSOE-
ko Susana Diezi entzun diogunez “Lo 
primero es la unidad de España”. Nola 
zabaldu daiteke tankerako mezu bat? 
Azken hauteskundeek erakutsi dute 
berriz ere zein den errealitatea. Gure 
ustez, estatu proiektu berri bat sortu 
daiteke, komuna edo ez, baina proiek-
tuak herriek nahi duten bezalakoa izan 
behar du. Gure aldetik erabakitzeko es-
kubidea bermatzeko borondatea dago, 
estatua plurinazionala da eta hainbat 
puntu adostu daitezke. Ideia hori es-
tatu osoan agertu da, Ahal Duguri boz-
ka eman diotenek mezua ulertu dute. 
Duela bi urte inork ez zuen pentsatzen 
5.000.000 herritarrek boza eman-
go ziotela Katalunian erreferenduma 
defendatzen duen Ahal Duguri. Orain 
berriz, jendetza bat dago horren alde. 
Hori klabeetako bat da.

Estatu periferiako Podemosek eta Espai-
niako Podemosek espainiartasuna berdin 
bizi edo defendatzen dute? 
Bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Ziur 
aski, Katalunian batzuk espainiar sen-
titzen dira eta bestetzuk katalanak. 
Espainian espainiar sentituko dira, 
normala den bezala, baina nazio arte-
kotasunak ez du oztopo izan behar es-
tatua plurinazionala izan dadin. Kontua 
da bakoitza bere naziotasunarekin ero-
so sentitzea bai politikan bai bizitzan, 
beste nazionalitateak errespetatzea, 
lagun bezala ikustea eta unea iristen 
bada, bestearen proiektua errespeta-
tzea. Alegia, espainiar sentitu edo ez, 
inork ez du katalanen bidea oztopatu 
behar, aitzitik, bakoitzak bere eskua lu-
zatu behar du besteak bere bidea egin 
dezan. 

Pablo Iglesias eta Iñigo Errejón eraba-
kitzeko eskubidearen alde irmo ikusten 
dituzu? 
Bai. Nik uste dut hori argi dagoela era-
kunde osoan.

Iglesias gabe, Podemosen proiektua gau-
zagarria al da egun? Ez al da arriskutsua 
liderraren figura indartsua?
Pablo Iglesiasek badu irudi indartsu 
bat, baina bere azpian badago erakunde 
handi eta sendo bat. Podemos jende ani-
tzek eta ezberdinek osatuta dago, jende 
gazteak sortua da gehienbat. Nahiz eta 
hedabideetan lider indartsuaren irudia 
agertu, bozeramailea da, eta Pablo Igle-
siasek bere rola dauka. Bere jokabidea 
komunikabideetan gure alderdiaren ze-
reginaren parte bat da. Baina, adibidez, 
Bilbon guk hartzen ditugu geure eraba-
kiak, gu gara gure taldeen bozeramai-
leak. n
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