
 

 

 

Indieners	   Cultuurvakbond	  2.0	  

Woordvoerder	   Luc	  

Cultuurparlement,	  bijeen	  te	  Amsterdam	  op	  4	  september	  2016,	  

 Constaterende	  dat:	  

 • de	  sociaal	  economische	  situatie	  van	  de	  individuele	  kunstenaar	  en	  
kunsten-‐werker	  sterk	  achteruitgaat	  

• dat	  enkel	  door	  mobilisatie	  hierin	  verandering	  mogelijk	  is	  
• vermoeidheid	  en	  versnippering	  deze	  mobilisering	  in	  de	  weg	  staat	  
• binnen	  de	  bestaande	  structuren	  van	  de	  vakbond	  er	  te	  weinig	  

aandacht	  is	  voor	  dit	  probleem	  
• informatie	  en	  organisatie	  cruciaal	  om	  de	  mobilisering	  te	  realiseren	  
• de	  klassieke	  tools	  (lid	  worden,	  vergaderen)	  niet	  volstaan	  
• veel	  vergelijkbare	  kleine	  initiatieven	  elkaars	  acties	  niet	  kennen	  en	  

elkaar	  niet	  vinden	  
• solidariteit	  in	  de	  sector	  elk	  ondersteunend	  initiatief	  kan	  gebruiken	  

 Spreekt	  uit	  dat:	  

 • er	  een	  hedendaags,	  dus	  digitale	  tool	  ontwikkeld	  moet	  worden	  die	  
kunstenaars	  en	  kunsten-‐werkers	  stimuleert	  om	  zich	  te	  informeren,	  
organiseren	  en	  mobiliseren	  

 Stelt	  voor	  dat:	  

 • een	  tool	  te	  ontwikkelen	  om	  de	  solidariteit	  onder	  de	  kunstenaars	  en	  
kunst-‐werkers	  te	  faciliteren,	  te	  vergroten,	  tastbaar	  en	  productief	  
te	  maken	  

• er	  op	  kortst	  mogelijke	  termijn	  een	  eerste	  werkvergadering	  wordt	  
georganiseerd,	  bestaande	  uit	  een	  brede	  waaier	  van	  
geïnteresseerde	  groepen	  en	  individuen	  die	  opkomen	  voor	  de	  
rechten	  van	  de	  werkende	  ‘cultuur-‐mens’	  (werknemers	  in	  de	  
sector,	  zelfstandigen,	  kunstenaars,	  etc)	  >	  GEÏNTERESSEERDE	  
AANWEZIGEN	  MELDE	  ZICH	  BIJ	  LUC!	  	  

• ook	  te	  leren	  van	  buitenlandse	  ervaringen,	  acties,	  protesten,	  etc.	  	  
• op	  langere	  termijn	  naar	  de	  opbouw	  van	  een	  internationaal	  

netwerk	  rond	  de	  rechten	  van	  de	  kunstenaar	  en	  kunsten-‐werker	  
toe	  te	  werken	  	  

 Toelichting:	  

 ACOD	  cultuur	  zal	  mensen	  en	  middelen	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  om	  deze	  
tool	  -‐	  die	  van	  iedereen	  moet	  zijn	  -‐	  te	  realiseren.	  Die	  engagement	  ligt	  klaar	  
om	  opgepikt	  te	  worden!	  

 
	  


