
Nu behövs din insats!
Tillsammans gör vi skillnad. KRO/KIF har under en längre tid bedrivit ett aktivt 
påverkansarbete för att få regeringen att ta fram en ambitiös handlingsplan för bild- och 
formkonsten. Handlingsplanen, som presenterades i november 2016, har några bra sats-
ningar. Det görs en större statlig utredning om konstnärers villkor, bild- och formkonsten 
ska bli ett eget ändamål inom kultursamverkansmodellen, IV-ersättningen tillförs fyra 
miljoner kr samt en del redan pågående satsningar omnämns. Men planen saknar förut-
sättningar att i grunden förändra villkoren för bild- och formkonstnärerna. Viktiga reformer 
uteblev. Det finns dock ett löfte från kulturministern som vi vill ta fasta på:
 
”Som politiker måste man hela tiden prioritera, och näst på tur står bild- och formområdet”, 
sade Alice Bah Kuhnke till TT i samband med att KRO/KIF påpekade att konstnärs-
satsningarna för 2017 uteblev.

Dags att politikerna går från ord till handling
I höst lägger nuvarande regering sin sista stora budget och förhandlingarna om denna har 
dragit igång. Om näst på tur ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt för att sätta press på 
regeringen för att: 

Konstnärers arbete ska ersättas i nivå med författares! Nyligen presenterade kultur-
ministrern en kraftig höjning av biblioteksersättningen. Vi vill att IV-ersättningen ska hö-
jas med 20 miljoner kronor så att den motsvarar det författare får när deras böcker lånas ut 
på bibliotek. 

Konstnärer ska få betalt för sin arbetstid vid utställningar! Vi vill se en finansering av 
MU-avtalet genom att det tillförs 64 miljoner kronor som öronmärks för konstnärernas 
arbetstid. I ett första steg, till statsbudgeten 2018, föreslår vi 32 miljoner kr.

Delta i kampanjen
Läs mer på nästa sida
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Gör så här: 

Underteckna bifogat vykort med ditt namn, sätt på ett frimärke och posta 
det. Klart! 

Välkommen att gå in på www.kro.se/62miljoner om du vill beställa fler 
kort eller dela vidare info om kampanjen till kollegor och vänner. 

Katarina Jönsson Norling
Ordförande Konstnärernas Riksorganisation, KRO

Åsa Berndtsson
Ordförande Bildupphovsrätt

Du får det här brevet för att du är medlem i Konstnärernas Riksorganisation KRO, Bildupphovsrätt eller för att du har 
fått IV-ersättning någon gång som Bildupphovsrätt administrerar. Konstnärernas Riksorganisation företräder över 
3 300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Föreningens mål är att förbättra konstnärernas sociala och 
ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. Bildupphovsrätt i Sverige 
drivs utan vinstintresse. Föreningen företräder 9 000 upphovspersoner inom bild- och formområdet och arbetar för att 
skapare ska få betalt när deras verk används. 

Det är i Bildupphovsrätts medlemsorganisationer som det viktiga påverkansarbetet bedrivs. För att förändra yrkeskå-
rens villkor och förutsättningar är det av stor vikt att du också är medlem i en yrkesorganisation. 

 

Parallellt med dessa krav arbetar vi med en mängd andra konkreta förslag som inte ryms i denna 
vykortskampanj. Valkampanjen 2014, som också inbegrep ett vykort, gav oss en nationell hand-
lingsplan för bild- och form, och att den pågående konstnärsutredningen även ska se över hur 
socialförsäkringssystemen kan fungera bättre för fria kulturskapare.

PS Har du frågor eller synpunkter på kampanjen, mejla Pontus Björkman, pontus@kro.se eller 
ellinor.perlefelt@bildupphovsratt.se


