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zergatik aurkeztu zinen frantziako 
Alderdi Sozialistarekin 2015eko Aki-
tania eskualdeko bozetan?
Hemezortzi urtez geroztik engaiatua 
egon nintzen Ipar Euskal Herriko ezker 
abertzaleko kide gisa. Abertzale Batasu-
neko (AB) bozeramaile lanetan bukatu 
nuen nire ibilaldia. 2012an, ABren ba-
rruan ildo estrategikoa eta programa-
tikoa landu genituenean, bi ildo garbi 
agertu ziren: hauteskundeei begirako 
desadostasunak zeuden. Ez ziren bai-
tezpada, oinarri estrategiko ideologi-
koei buruz ezberdinak. Ildo batekoek 
abertzale ez diren ezkerreko indar po-
litikoekin bidea lantzea defendatu ge-
nuen. Gehiengoak kontrakoa erabaki 
zuen eta utzi nion AB eta EH Bain mili-
tatzeari.  
 Anartean, Ipar Euskal Herriko La-
borantza Ganbarako zuzendaritzan 
(EHLG) ari nintzen. Hautetsiekiko ha-
rremanen ardura nirea zen eta EHLGren 
bitartez hautetsiekin harremanak sa-
kondu nituen. Akitania Berriko Kontsei-
lu Nagusiko zenbait hautetsirekin kon-
taktuak lotu nituen, baita Alain Rousset 
presidentearekin ere. 

Harremanak nolakoak izan ziren? 
ustekabean gertatu al ziren?
Bai, gutxien uste nuenean... 2015ean 
bozak heldu ziren eta Roussetek hautes
-zerrendetako lehen lekuetan ezkerreko 
beste mugimenduei aukera eman zien. 
PSk, Bearnon, CGTko kide bat onartu 
zuen, baita EHLGtik hurbil zegoen kide 
bati lekua irekitzea ere deliberatu zuen. 
Rousset bera enekin jarri zen kontaktuan 
modu nahiko naturalean, ados ginen eta 
ez ginen puntuak eztabaidatu genituen 
eta akordio bat sinatu genuen. Nik hain-
bat baldintza jarri nituen: abertzale iza-
teari uko egin gabe, Ipar Euskal Herriari 
laborantza politikari dagozkion hainbat 
proiektu eraikitzaileei lotzeko nahikaria 
adierazi nion. Akitania Berriko konpe-
tentzien bidez lan horri ekiteko kuraia 
banuela ikusi nuen, banuela nahikari aski 
ere. Proiektuen diruztatzaile nagusieta-
riko bat da Bordeleko Kontseilu Nagusia.   

Abertzaleen artean nolako harrera 
ukan zuen zure erabakiak? Ia lau urte-
ren ondoren zein da esperientziaren 
balorazioa? 
Banekin abertzale mundutik ohar ezber-

dinak ukanen nituela, baina harriduraz, 
uste baino jarrera ezkor gutxiago ukan 
nuen, aipamen gehienak errespetuz eta 
normaltasun osoz jaso nituen. Kontra-
koak ere izan ziren, baina gehienek ulertu 
zuten nire desmartxa politikoa. Esperien-
tziaz bi hitz: nahiz eta kontseilari lanetan 
denbora asko eman behar dudan, ez dut 
kontseilari izatea ofizio esklusibo bezala 
hartu, laborari gisa eta baserriarekin lo-
tua izateko beharra daukat oraindik. 
 
ontsa, beraz?
Bai. EMAko kide, IK-ko preso politikoen 
sustengu komiteen bozeramaile, ABn 
eta EH Bain aritu naiz. Hogei urte ingu-
ru nituelarik abertzale bilakatu nintzen, 
aitzinetik ezkerrekoa nintzelako. Heme-
zortzi urteetan gazte ikasle laborarien 
mugimenduan ibili nintzen, hor barne-
ratu nuen ezkerreko ikuspegia, eta oro 
har ezkerreko sozialista izatea, ezkerre-
koa nintzelako naiz abertzale bilakatu. 
Beste batzuek agian alderantzizko bidea 
egin dute, ene ikuspegitik bederen. Po-
litikoki betiere izan dut nahikaria ezke-
rreko sektoreengana hurbiltzeko, nahiz 
eta abertzaleak ez izan.    
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“AHT-ren dosierra 
zerotan dago, epe ertainean 
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zure ideiak Akitaniako Kontseiluan 
aitzina eraman ditzakezu, beraz? 
Bai. Ohartu naiz agian une ona zela bide 
hori urratzeko, nahiz eta batzutan neka-
dura fisikoa ere sentitzen dudan Akitania 
Berria eremu zabalean ibiltzean. Haatik, 
banuen aski indar, nire oinarri politikoe-
tatik aldendu gabe, nire asmoak aitzina 
eramateko. Ardura politiko horren har-
tzeak betetzen nau. Lortu nahi nuen or-
dezkaritza badut: mendiko laborantzaren 
eta artzaingoaren ardura izatea. Ari naizen 
lekuan baliagarria naizela iruditzen zait.    

eH Bai uztean, “atera behar da nola-
baiteko absolutismo abertzaletik”, 
erran zenuen. Bizi izan dugun aro po-
litikoaren aldaketaren ondoren, nola 
ikusi duzu eH Bairen bilakabidea?
Egun ez nuke “absolutismo” hitza erabi-
liko. Egoera politikoaren aldaketak poli-
tika egiteko molde berrituak ekarri ditu. 
Nik ez dut nire burua abertzaletasunetik 
kanpo ikusten, ez naiz erabat barnean 
ere, ez naiz EH Baiko kide, baina hainbat 
atal programatikoetan bat egiten dut EH 
Bairekin. Aipatu duzun aldaketa politiko 
orokorra aldatzeak “absolutismotik” al-

dentzea ekarri du poliki-poliki. EH Bildu 
Hegoaldean eta EH Bai Iparraldean bide 
horretatik doaz. Badago ere hurbiltze bat 
haien artean, koherentzia eta errespetu 
osoz eman behar dena seguraski. Oro har, 
bakoitza bere rolean ari da.

Akitaniako PSko kideek zer-nolako ja-
rrera izan dute zurekiko?
Batzuek, hasieran, animalia edo kabala 
arraro bat deskubritu zuten... Gero, den-
bora joan ahala normaltasunez hartu nin-
duten. Barne debateetan neure ikuspe-
giak azaldu ditut, inolako arazorik gabe, 
bazekiten haiek ados izan edo ez, nire 
ikusmoldea atxikiko nuela. Rousset presi-
dentearekin hori adostu nuelako. 
 Urteak joan ahala ohartu naiz bestei 
buruz joateak duen eragin handia, baita 
debatearen kontraesanetan ere sartzeak: 
AHT-z, gizarte gaiez, Iparraldearen egitu-
ratze politiko administratiboaz aritzeak. 
Areago nabari dut hori ingurumena, men-
diko politika eta ekologiaz ari garenean, 
kudeatzen ditudan gaiak direlako. Aber-
tzale izateak edo ez izateak ez du eraginik 
debate horietan. PSk, Europa Ekologistak 
(EELV), PStik aldendu den Génération.s 

eta ezker ainitzekoez osatuta dago Aki-
taniako Gobernua eta gehiengo politikoa. 
Halaber, komisioetan ez gara bakarrak, 
eskuineko alderdiak ere badaude, baita 
eskuin muturra ere, oposizioko talde in-
dartsuena bera da. Debateak gogorrak 
dira batzuetan, baina eraikitzaileak. Poli-
tika aberatsa eta irekia da. 

eskualdeko kontseilari kargutik nola 
baloratzen duzu frantziako estatua-
ren lurralde erreforma? 
Eskualde Kontseiluak gero eta konpe-
tentzia gehiago eta handiagoak ditu, 
bereziki Estatuko NOTRe legea –Esta-
tuaren lurralde erreformarako legea– 
onartu zenetik. Oro har, Eskualdeei eta 
Herri Elkargoei eskuduntzak handitu 
zaizkie. Eskualdeek Estatuari konpeten-
tzia atal batzuk kendu dizkiote, hala ere, 
nire gusturako gutxi. Eskuduntza asko 
kendu zaizkie departamenduei. NOTRe-
ren abiaburuan zegoen departamen-
duak kentzea eta hori garatu behar da 
oraino, baina Estatuaren barnean lobby 
indartsuak daude, departamenduei atxi-
kitzeko ahalegin handiak egin dituzte. 
Izan ere, departamenduetako eskudun-
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tzak hustuz joan dira, nekazal konpe-
tentzietatik %80 kendu diete departa-
menduei eta eskualdeetara pasa dira. 
Departamenduetan gizarte konpeten-
tziak geratu dira, eta gainerako gehienak 
eskualdeetara pasa. 
 Bizkitartean, Ipar Euskal Herrian 
Euskal Hirigune Elkargoa sortu da eta 
ondorioz konpetentzien banaketa in-
portanteagoak izan dira. Nire kasuan, 
Eskualdeko kontseilari izanki, aldake-
ta horiek harrapatu naute bete-betean. 
Ipar Euskal Herriko gutienezko institu-
zio hori sortzeak Akitania Berria me-

ga-eskualdean eragin du ere. Euskal 
Elkargoa Akitania Berriko bigarren hi-
rigune elkargo haundiena da, politikoki 
oso garrantzitsua. Politika publiko be-
rriak garatzea eta instituzio hori erai-
kitzen hastea Iparraldean aurrerapen 
handia izan da. Pisu politiko berri horre-
taz kontziente izan behar dute eragile 
guztiek, baita Alain Roussetek ere.

Mendigunearen eta Artzaingoaren 
ordezkaria zara. Kontseilari gisa zein 
dira zure xedeak? 
ELBko eta EHLGko kide nintzen eta beti 

naizenez gero, ene xedeak EHLGko as-
moak Kontseilura eramatea izan da, ahal 
nuen neurrian. Horretan ari naiz, ez es-
klusiboki. Bi norabide agertzen dira argi-
ki: laborantza politika publikoa eraman 
daiteke ikuspegi produktibista eta libera-
letik, FNSEAk egiten duen bezala. Edota 
beste ikuspegi politiko eta sindikala di-
tuen Confédération Paysanneren ildoan, 
Iparraldeko EHLGk lantzen duena. Nik bi-
garren ildo hori lehenesten dut. Hala iza-
nik ere, mendiko laborantza eta artzaingo 
politikari buruzko proiektu guztiak ez 
dira baitezpada EHLGn lantzen, Paueko 
Laborantza Ganbarak daramatzan ildo 
batzuk ere kontuan hartu behar ditut. 
Gure lurralderako proiektu eraikitzaileak 
eta osagarriak izanez  gero, bi ildoak uz-
tartzen saiatzen naiz.  

Bi laborantza ganbara dira. Bitxia.
Orokorrean erran nezake, panorama be-
rezia eta berezitua dela, bakoitzak bere 
lekua hartu du aski naturalki. Azken hau-
teskundeek Ipar Euskal Herriko laboran-
tza ikuspegiaren ordezkaritza berdintsua 
atera dute. Emaitzen polemikaren gaine-
tik, ELBk gehiengoa dauka. Debatea kon-
trajarria da laborantza munduan, demo-
kratikoa, batzuetan noziboa izaten ahal 
da, baina baita eraikigarria ere, bi aldeak 
ditu, politika orokorrean bezala funtsean.

eHlG zer da ilegala, alegala, legala? 
Hori bai fenomenoa! 
Hori gai funtsezkoa da niretzat. Rousse-
ten proposamena onartzeko arrazoie-
tako bat izan zen. 2015ean, eskualdeko 
ezkerreko gehiengoa bidelagun eragin-
korra zen EHLG ofizialtzat hartu ahal 
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izateko. Hautagai izatea onartzeko hori 
oso inportantea izan zen, eta harrez 
gero, xumeki erran dezaket indartuta 
atera garela elkarlan horretatik. Eskual-
deko Kontseiluarentzat Euskal Herri-
ko Laborantza Ganbara bidelagun pre-
miazkoa da, sinesgarritasuna irabazi du. 
Laborarien dosierrak lantzen ditu, nos-
ki ondoan Paueko Ganbera dagoelarik. 
Proiektu batzuetan laguntza bientzat 
ekartzea ezinbestekoa da Eskualdeko 
Kontseiluaren aldetik.

Mendiko eta ordokiko laborantzak 
daude. Aise al da biak akomeatzea?
Gaia biziki minbera da. Nire jokamoldea 
sindikalgintza politikotik dator, dirutza 
publikoaren laguntza handienak, nola-
bait, ordokietako laborantza handiei joa-
ten zaizkie, arto eta zekale egileei, Aki-
tanian estatuan baino gutxixeago, baina 
nire gusturako gehiegi halere.  Eskualde 
Kontseilua den “botere gune” horreta-
tik badut aurrekontu bat kudeatzeko 
ahalmena, eta saiatzen naiz oreka bat 
ekartzen diru laguntza horiek banatze-
rakoan. Nik uste, iraganean baino diru 
publiko gehiago banatzen zaiola men-
diko laborantzari, baita hurbileko eta 
kalitatezko ekoizpenei ere. Horretan ari 
naiz agintaldian.

Garraioa hizpide. Nola ikusten duzu 
AHTren proiektua?
AHTri baino garrantzia handiagoa ema-
ten diot Baiona eta Donibane Garazi ar-
teko trenbideari. Lorpen handiak izan 
ditugu tokiko klase politiko orokorra-
ren kontra, Estatuaren kontra, Rous-
setek jakin izan du eraberritzen tren-
bide hori eta orain eguneroko trenen 
frekuentzia handiago ematea dagoki-
gu. Baina egina dago. Bestalde, AHT-
ren dosierra zerotan dago. Nire iritziz, 
epe labur eta ertainean ez da mugituko, 
ez Rousseten ikuspegia aldatu delako, 
inondik inora ere, berak baditu argu-
dioak proiektua erabat ez baztertzeko: 
egunero autobidetik pasatzen diren mi-
laka kamioak nahi ditu kendu eta haien 
merkantzia trenbidean ezarri. Baina, 
badaki ere Akizetik Hendaiara doan 
AHT garestiegia dela, baita abiadura 
handiko trena egungo trenbidetik pasa 
daitekeela ere, burdinbidea moldatuz 
gero. Eztabaida orokorra da Frantziako 
Estatuan eta tren mota horiek ez dute 
premiazko dirua lortuko, dirua ez da-
goelako mega-proiektuentzat eta bere-
ziki Europatik heldu behar den sosa ere 
eskas delako. 

Akitaniako presidente Alain rousse-
tek zer iritzi du euskal Herriaz?
Roussetendako Euskal Herria urruna 
bezain hurbila da. Urruna, bera ez de-
lako euskalduna, ez delako hemengoa, 
hemengo errealitatea behatzen duela-
ko eremu zabalago batetik, beraz, bere 
ikuspegia horren araberakoa da. Dosier 
asko ditu trenkatzeko, hala ere, hurbi-
la da, hemengo indar harremanak, gu-
txi-asko, ezagutzen dituelako. Roussetek 
, apaltasun osoz diot, Akitania Berrian 
dinamika eta bizia inon bada –soziala, 
ekonomikoa, kulturala eta identitatea-
ren aldekoa– berak badaki hori Ipar Eus-
kal Herrian dagoela. Eta, oro har, Euskal 
Herrian osagai horiek badaudela, bere 
lurraldea euskaldun gisa aldarrikatzen 
duen populua, nahiz eta hiru eremu ad-
ministratiboetan banatuta izan, eta ba-
daki ere lurralde horren parte bat ad-
ministratzen duela, areago ezagututa 
Euroeskualdeak hartu duen pisua. Aki-
tania Berria zabala izanda ere, EAE, Na-
farroa eta Iparraldea, eta azken finean 
Euskal Herria, Euroeskualdearen ipa-
rrorratzak direla badaki, proiektu erai-
kitzaile nagusiak bertatik abian baitira.  

euskal Hirigune elkargoa hizpide 
orain. Aldarrikatutako lurralde el-
kargoren ordez, abertzale gehienek 
onartutako erakundea da. Abertzale 
batzuen frustrazioa agerikoa izan zen 
halere. zein da zure aburua? 
Euskal Elkargoak hastapenean ez du de-
non gogoa ase, eta egun ere ez, hala ageri 
da EH Baiko hainbat kideren erranetan. 
Baina, oro har, frustrazio horrekin bate-
ra, bidezkoak diren aldarrikapen politiko 
abertzaleak bideratzen ari dira, sektore 
guztiak kontuan hartuta. Nire aburuz ez 
dago kontraesanik, aipatu dugun egoera 
politikoaren aldaketak ekarri zuen abso-
lutismo hartatik ateratzea, eta ondorioz, 
ekarri du ere Euskal Elkargoaren bidean 

jarraitzea. Hau da, gauza konkretuetan 
zerbitzu publiko politikoa gauzatzea, 
pragmatismotik bide egitea, eta azken 
hitz hori ez da hitz itsusia ere. Pragma-
tismoa sartzen dugu eguneroko gure 
bizitzan, –etxeko sukaldea kudeatzeko 
moldean, haurrak eskolaratzean, edo au-
zoarekin harremanak lantzean–. Prag-
matismo dosi batzuk politikan sartzea 
ezinbestekoa da. EH Baik Euskal Elkar-
goaren eskuduntzaz harago joan nahi du, 
funtsean nik ere bai, eta hori ere etorriko 
da bere momentuan. Estatuak bere le-
gediaren bitartez Iparraldeko instituzio 
politiko baten sorrera ahalbidetzea ez da 
gauza tipia izan. Euskal Elkargoari den-
bora eman behar zaio osatzen joateko, 
lan horretan ari da. Iparraldean dagoen 
potentzialtasunak ekarriko du edo ez Lu-
rralde Elkargoa izatea.  

edonola ere, ezker abertzaleko zen-
bait militante historikoren hala nola 
berrien kritikak ere badaude: euska-
raren arloan arrenkurak daude. Nola 
akomeatu horiek? 
Horietako asko ene aspaldiko bidelagu-
nak dira. Nik iraultzaile erreformista-
tzat dut nire burua. Alta bada, nahitaez, 
militantziako urteen pilatzeak adinare-
kin gure arteko errespetua handitzen du. 
Zuk bezala pentsatzen ez duenarekiko 
errespetua anitzez handiagoa da 50-60 
urtetan 20-30 urtetan baino. Ni 30 eta 
40 urteetan baino askoz fiteago asper-
tzen naiz ehunetik ehunean nirekin ados 
denarekin. Loriatzen nau debate kontra-
jarriak eta nolabait betetzen nau enekin 
ados ez dagoenak, horrek ontzen nau ez-
tabaidaren bukaeran ados ez izanik ere. 
Hark zerbait ekarri didala uste dut eta 
nik ere hari agian beste piska bat. Nire 
kargu politikoa eramateko zereginetan 
egunero bizi dut errealitate hori. 
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“Estatuak bere 
legediaren bitartez 

Iparraldeko instituzio 
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ahalbidetzea ez da 
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