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HEZIKETA MUSIKALA, GUZTION ESKUBIDEA?

Laurogeiko hamarkadan bizi izan zuen Euskal Herriak Musika Eskola
gehienen sorrera. Herri Musikala izanik, heziketa musikalaren aukera zenbat
eta jende gehiagok izateko helburuarekin, jaio ziren.
Herri guztiek berea izatea nahi zuten. Profesionalak ez ziren falta,
Kontserbatorioetan formakuntza jasotako musikari ugari baitzeuden sasoi
hartan.

Hasiera ez zen erraza izan, eta gehienak udalen babesa izan bazuten
ere, batzuk titulartasun publikoa izatea lortu zuten, eta beste batzuk irabazi
asmo gabeko elkarte bezala eratu ziren.

Irakasleen titulazioak, ikasgaien baimenak, eraikuntzen metro
karratuak, baliabideak….dena Eusko Jaurlaritzaren hezkuntzaren sai leko
kontrolpean.

1992ean, Eusko Jaurlaritzak, Musika hezkuntzarako emango zuen
dirulaguntzak arautuko zuen dekretoa atera zuen.

Ordutik, 2016. urte arte deialdia bi zatitan banatzen zen:

 %25eko udal-f inantziatzioa edo handiagoa duten Musika Eskolak
 %25eko udal-f inantziatzioa baino giutxiago duten Musika Eskolak

Beraz, finantzazioari dagokionez, Musika Eskola gehiengoak hiru iturri
nagusi izango ditu: Udala, Eusko Jaurlaritza eta erabiltzaileen kuotak.

1994.urtean EUSKAL HERRIKO MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA sortu zen,
Musika eskoletan egiten zen lana bistaratu, eskolen arteko harremanak
sendotu, instituzio ezberdinen aurrean ordezkaria izan, eta erakunde
dinamizatzailea bihurtzeko helburuekin.

Gaur egun, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 66 Musika Eskolek osatzen
dugu EHME. 42 eskola titulartasun publikoarekin eta 21 eskola “pribatu”
izaerakin baina gutxienez %25eko udal finantziazioa dutenak, gehienak
Gipuzkoakoak, eta 3 eskola pribatu irabazi asmorik gabekoak.

Bere sorreratik, Musika Eskolen finanziazio Europear eredua izan du
helburu: Udalak %33, Gobernuak %33, Erabiltzaileek %33. 2013ko
Otsailaren 11n, EAEko parlamentuak, Musika Eskolen finantziaziorako
europar ereduaren alde egindako legez besteko proposamena onartu zuen.
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2016-17ko Eusko Jaurlaritzako diru-laguntzen deialdian, LILE legea aplikatu
nahian, Udal titulartasuna duten Musika Eskolek, beste atal bat izan zuten.
Beraz, azkenengo dirulaguntzen deialdiek hiru eskola mota bereizten dituzte.
Titulartasun publikoa dutenak finanziazio Europear eredua lortzeko
konpromezua dute. Titulartasun “pribatua” duten Eskolek, ordea, irabazi
asmorik gabeko elkarteak izan arren, eta % 50eko baino gehiago
dirulaguntza publikoa eduki arren, Finanziazio Europear eredua gero eta
urrutiago dute.

Izan ere, azkenengo hiru urteetan, dirulaguntzen eboluzioa honako
hau izan da:

Herriko Musika Eskola askok “pribatu” izaera juridikoa izan arren,
zerbitzu publikoa eskaintzen dugu. Gure herrietan heziketa Musikala
eskaintzeaz gain, herriko kultur jardueretan ezinbesteko presentzia eta
aportazioa egiten dugu.

Familiek, irakasleek, Udalek, esfortzu handia egiten dihardute Musika
Eskola herrietan mantentzeko, baina egoera ekonomiko larria bizi dugu, eta
lehenbaitlehen irtenbidea eman behar zaio egoerari. Beraz, Eusko
Jaurlaritzari mahai baten inguruan gaia lantzen hastea eskatzen diogu.

Heziketa Musikala, guztion eskubidea delako.
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