Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Organisationens interna åtagande
KLYS som representerar ca 30.000 yrkesverksamma kulturskapare genom våra 14
medlemsorganisationer arbetar ständigt på att förbättra den demokratiska processen internt
genom ökad transparens, ökade möjligheter att påverka och göra sin röst hörd i KLYS.
Redan nu i januari planerar vi en ordförandekonferens för att varje medlemsorganisation ska
komma till tals för att ta fram en strategi med prioriterade åtgärder för KLYS kommande
verksamhet. Vi kommer då att lyssna in medlemmarna för att KLYS ska få kunskaper och
erfarenheter från respektive yrkesområde och för att få synpunkter på hur och med vad
KLYS bör arbeta under de kommande åren. Vid ordförandemötet kommer ordförandena
också att få ge KLYS kansli förslag till hur demokratin internt i KLYS kan utökas ytterligare.
Att lyssna in på detta systematiska sätt utöver våra nämndmöten, som äger rum tre gånger per
år, och våra nätverksmöten, är ett nytt sätt att arbeta som stärker demokratin internt i KLYS.
En annan form av utvecklad intern demokrati är att vi under 2021 kommer att arbeta ännu
mer med enkäter till våra medlemsorganisationers enskilda medlemmar. Vi har precis
genomfört en enkät om kulturskapares förhållande till Arbetsförmedlingen, och vi kommer
inom kort att skicka en enkät om kulturskapares förhållande till Försäkringskassan och
möjligheterna att få en sjukpenninggrundande inkomst. Det här är ett nytt sätt att arbeta för
KLYS och ett sätt att öka den interna demokratin.
När det gäller den konferens kulturskapares villkor som KLYS anordnar den 28 april har en
arbetsgrupp tillsatts där alla konstområden i KLYS finns representerade för att få synpunkter
och kunskaper brett i KLYS och för att tillsammans skapa ett innehåll.
Det utökade antalet digitala möten under pandemin har också lett till utvecklad intern
demokrati eftersom våra representanter, som finns på många olika platser i landet, kan vara
med på samma villkor som de som är bosatta i Stockholm. KLYS kommer att fortsätta med
digitala möten under hela året.
Organisationens externa åtagande

KLYS arbetar ständigt med att öka demokratin i vårt länd i vårt arbete med att främja
yttrandefrihet, konstnärlig frihet och kulruskapares villkor. Under våren planerar vi en stor
konstnärspolitisk konferens med dessa frågor som viktiga tema (den 28 april digitalt från
Nalen), då kultur- och demokratiministern bl a kommer att tala.
Vi kommer också under året att inleda ett arbete med att ta fram ett kulturpolitiskt program
inför valet där yttrandefrihet och demokrati blir viktiga beståndsdelar.
KLYS ingår också i NOD som samlar civilsamhällets organisationer i syfte att bl a främja
yttrandefriheten och demokratin. Vidare är vi aktiva i svenska Unescorådet och kommer
under 2021 att delta vid Unescos generalkonferens. Viktiga frågor där är kulturell mångfald
och konstnärlig frihet; båda grundläggande förutsättningar för en stark demokrati.

Organisationens kommunikativa åtagande

KLYS kommunicerar nästan allt vårt arbete via sociala medier; Twitter, Facebook och
instagram, men också via pressmeddelanden och debattartiklar. Målgrupp är politiker,
beslutsfattare, relevanta myndigheter, media, yrkesverksamma kulturskapare, en
kulturintresserad allmänhet osv.
Vi kommer att officiellt underteckna deklarationen och publicera detta på vår webb och på
sociala medier. Vi kommer också att uppmärksamma 100 års-jubileet av demokratin på olika
sätt bl a på vår konstnärspolitiska konferens den 28 april och göra en koppling till hur viktigt
det är med goda villkor för yrkesverksamma kulturskapare för en sann yttrandefrihet och
demokrati i vårt land.
Följ oss gärna på vår webb www.klys.se och på sociala medier.

