I.

Az alkotómunka feltételeinek és a szabadfoglalkozású művészek egzisztenciális helyzetének javítása érdekében.

1.	Az elnökség, a szakszervezeti jogokból következően feladatának tekinti az egész Képző és Iparművészet, Építő és Fotóművészet érdekképviseletét.

2.	Az elnökség részt vett a „Művészek Jogállásáról” szóló, a társadalmi „művész státusz”-t megfogalmazó törvény előkészítésben, a művészi tevékenység feltételrendszerének korszerűsítéséhez, és továbbra is figyelemmel kíséri a végrehajtás fázisait. Napirenden tartja a képző- és iparművészet, valamint az építő- és fotóművészet helyzetének vizsgálatát, illetőleg javítását, figyelemmel kíséri, a képző- és iparművészeket érintő törvényeket, és kezdeményezi a szakmát hátrányosan érintők megváltoztatását.

3.	Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely javítja a kultúrának a nemzeti jövedelemből való részesedése arányát, illetőleg a mecenatúra új rendszerének kialakítását. Ennek keret-feltételeit a benyújtott, fentebbi törvényjavaslat tartalmazza. Az elnökség az érintett szakmák más szervezeteivel közösen kezdeményezi egy, a szakma sajátosságainak megfelelő – további adó- és társadalombiztosítási járulékoltatásra is kiterjedő - jogszabály-tervezet előkészítését, a pénzügyi kormányzat elé terjesztését. 
	
4.	A Művészek Jogállásáról szóló törvénnyel megtámogatandó, nehezen születő közcélú magán-mecenatúra mellett, olyan állami műpártolást igénylünk, amely garantálja az alkotómunka autonómiáját, ösztönzi és megbecsüli, - az egész társadalom közérzetére hatással, - kulturális értékek létrehozását.

5.	Támogatjuk az állami és önkormányzati művészeti beruházások fedezésére alkotott, ún. "kétezrelékes törvény" felváltását, illetőleg hozzáigazítását az Európai Unió feltételrendszeréhez. 

6.	Fellépünk a művészeti alapanyagokra kivetett luxusadók, stb. hátrányos megkülönböztetések megszüntetéséért. Elvárjuk, hogy a kormány inkább segítse a művészellátó és művészeti kivitelező tevékenység gazdaságos végzését, illetőleg e szakmai vállalkozások létrejöttét.

7.	A magyar művészet az Európai Unióhoz való csatlakozás után is őrizze meg identitását. Követeljük, hogy a magyar művészek hazai foglalkoztatását is támogassák ugyanolyan törvényi garanciák, mint Európa más nemzeteinek művészeit, saját hazájukban. Nevezetesen: A külföldi művészek itthoni megbízásához is legyen szükséges az itteni szakszervezet jóváhagyása. 
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8.	Az állam segítse a művészek és állampolgári közösségek kapcsolatainak erősítését. Segítse az európai normákhoz igazodó kulturális egyesületek, alapítványok létrejöttét, más műpártolóformák kialakítását, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek mecénálási tevékenységét.

9.	Támogatjuk, hogy az állam ösztönözze, jogszabályokkal, adókedvezményekkel a gazdálkodó szervezeteket képző- ipar- és fotóművészeti alkotások vásárlására. Ösztönözze hívatásos művészek megbízására, a környezet esztétikus alakítására, az ipari termék formatervezésére, műtárgyvédelemre, identitásunkat kifejező történelmi tárgyi gyűjteményeinek bővítésére, művészeti kiállításokra, pályázatok kiírására, művészeti alkotások menedzselésére.

10.	Kiállunk a művészi érték védelméért. Céljainkkal, érdekeinkkel egybeesik minden teljesítmény, szülessék bármely területen! Övezze megbecsülés az eredeti, mások által megismételhetetlen, új utat mutató művészeti alkotómunkát! Ezzel szemben elítéljük a figyelmetlen, hozzá nem értő bürokratikus ügyintézést, a hatalommal való mindennemű visszaélést!

11.	Szakszervezetünk fellép a szakmai munka nyilvánosságáért. Folyamatosan tájékoztatja tagságát eseményeiről, a szakmát érintő folyamatokról. Támogatjuk a közösségvállalás más formáit is, így alkotóközösségek, gyűjtőkörök, szakkörök stb. létrejöttét is, bővítve művészet és közönsége találkozásainak alkalmait.

12.	Fellépünk a honorárium-rendszer folyamatos karbantartásáért, az ágazati kollektív szerződés megkötéséért! Ezt szolgálja konkrét, egyedi érdekképviseleti munkánk is. E munka alapját a tagság szoros összefogása teremti meg. Szolgáltatásainkat tagságunk felmerülő igényei szerint növelhetjük.

13.	Szakszervezetünk szakmai érdekvédelmet, képviseletet biztosít szakmai témákban azon művészeknek is, akik alkalmazottként az ipar, kereskedelem, vagy az oktatás stb. területein dolgoznak. Összetett ügyekben fórumaink munkájába külső szakembereket is bevonunk. Művészeti Intézmények létfeltételei javítását, érdekeit a Kulturális Ágazati, és az Országos Érdekegyeztetés fórumain is képviseljük.

14.	Fellépünk az 1992-ben megszüntetett Művészeti Alap, az időben 40. életévüket be nem töltött, ill. elégséges tagsági idővel nem rendelkező tagjai, szerzett nyugdíj-jogainak rendezéséért 

15. 	Bevételeinkből segítséget nyújtunk azon tagjainknak, akik rászorulnak
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II.

A művészet-utánpótlás, a művészeti iskolák érdekében

1.	A Nemzeti Kulturális Alapintézmények keretei közt támogatjuk egy, a művészet sajátos területén felmerülő kérdéseket kezelő, a művészetet támogató, a tárgyi feltételeket kezelő intézmény létrehozását. (Nemzeti Művészeti Alap)

2.	Figyelemmel kísérjük a két, tisztán művészeti egyetem, a művészeti fakultással rendelkező egyetemek és szakközépiskolák oktatási feltételeinek alakulását, és szükség esetén lépéseket teszünk értük. Olyan szakmák védelmét vállaljuk, amelyek hiánya veszélyezteti nemzeti építészeti, képzőművészeti, iparművészeti örökségünk megőrizhetőségét, megújítását.

3.	Szorgalmazzuk, hogy az állam építsen műtermeket, ill. preferálja műtermek építését! A létrehozandó, Nemzeti Művészeti Alap vegye saját kezelésébe a meglévőket, - (műtermeket, műteremlakásokat, telepszerű műtermeket, a műteremnek használt "nem lakás céljára szolgáló" helyiségeket, alkotótelepeket stb.) és újonnan épülőket, hogy egységes elvek szerint, lehessen őket kezelni, működtetni.
Kezdeményezésünkre a hatályos lakástörvény szakmai bérlőkijelölő, (Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány) hozzájárulásához köti a műtermek elidegenítését, ám e törvényhelyet (55.§) felülírhatják, az a néhány önkormányzat, akikre az államtól átszálltak a tulajdonosi-kezelői jogok. Szándékaik sokfélesége, provinciális érdekeik szerinti lakbérek megállapításával: A művészek műterem-pályázatuk alapján elnyert támogatásának e formája helyett, akár ki is szoríthatják a művészt műterméből.

III.

Kapcsolataink a területen működő szervezetekkel

1.	Céljaink megvalósítása érdekében összefogunk minden hasonló célú szervezettel, elsősorban az MSZSZ -be tömörült társ-szakszervezetekkel. Ennek konkrét eredménye a Művészek  Jogállásáról  szóló törvény egyes részeinek megvalósulása és a továbbiak közös előterjesztése.

2.	Tagságunkkal egyező művészekből szerveződő minden szakmai szervezettel (pl.: szövetségek, kamarák stb.) egymás munkáját kölcsönösen biztosító-segítő, tájékoztató kapcsolatokat tartunk fenn.

3.	Szoros együttműködést valósítunk meg a művészeti terület összes érdek-védelmi szervezetével, egységes fellépéssel élünk a művészek alapvető érdekeinek védelmében.

4.	Kiemelkedő partnerünk a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány és a Magyar 
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Alkotóművészek Országos Egyesülete. A MAOE-vel tagságunk, kevés kivétellel azonos, ezért a szakszervezeti jogosítványok gyakorlásával segítjük a két intézménynek, a művészek érdekében folytatott munkáját. 

5.	Kiállunk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szerepének megőrzéséért, működési feltételeinek javításáért. A művészi minőség biztosításában betöltött, mással nem helyettesíthető munkájáért. A Művészet nem lehet a versenyszféra része. Az államnak, a gazdaság nehéz, átalakulási időszakaiban, kiemelten kell támogatnia a művészetet. Csak így lehet a kultúra folytonos.

IV.

Az adó-feltételek átalakítása érdekében

1.	A Művészek Jogállásáról szól törvényben, kezdeményeztük a bennünket érintő adótörvények felülvizsgálatát. Ennek első eredmény az „EKHO” alkalmazása művészeti területre. A további fejlesztésben is részt veszünk. 

2.	A fenti törvényjavaslattal megoldást ajánlunk, hogy adózással kapcsolatos követeléseink tárgyát, ne tekintsék művészetellenesen, "adókedvezmény" igénylésének! A szakma sajátosságait tekintetbe vevő adózás nem kedvezmény, hanem a szellemi innovatívitásnak, alkotások létrejöttének elengedhetetlen előfeltétele.

3.	Törvényjavaslatunk a művészet sajátosságait figyelembe vevő adó törvényben is érvényesítse, hogy a szellemi alkotótevékenység nem igazodhat a naptári gazdasági évhez. Az alkotó nem iparos, költségeit több évi bevétellel szemben is számolhassa el! Az ÁFA törvény preferálja az alkotótevékenységeket, az alkotásokat! 
V.

Az érdekérvényesítő munka formái és eszközei

1.	Az alkotmányos szakszervezeti jogok szerint, az érdekérvényesítés klasszikus formái is rendelkezésünkre állnak. Az állampolgári engedetlenség, bojkott, tüntetés azonban elsősorban alkalmazotti munkakörben lehet hatásos. E formák az alkotók területi szétszórtsága és a kis létszám következtében, nem működnek. Ezzel szemben, a művészi alkotómunka társadalmi jelentősége fordítottan arányos a szakma kis létszámával. Így közvetlen kapcsolatfelvételeiben az Elnökség, erre kívánja alapozni érvelését. A megvalósuló, munkánkat segítő, a Művész Jogállását meghatározó törvény, egyénekre, közösségekre vonatkozó érvényét, MAOE-, kamarai stb. tagsághoz lehet kötni, így a visszaélések határok közé szoríthatók, kiküszöbölhetők.

2.	Az önálló művésznek, az őt képviselő szakszervezetnek, az állami jogalkotásban kell egyéni és szakmai érdekeit érvényesítenie. Nem munkaadó-munkavállalói viszonyban. Ezért a kormányzati szervektől elvárjuk, hogy mind
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azokba a jogalkotási folyamatokba vonják be a szakszervezetet, amelyek a tagságot és a szakmát érintik! Vonják be akkor is, ha nem a művelődési, hanem az ipari, kül- és belkereskedelmi, szolgáltatás, szociális ügyek stb. területek részéről vagyunk érintettek! Elemi jogunk hogy rólunk ne nélkülünk döntsenek. Ezért a parlamenti bizottságokban a véleményezési jog gyakorlásának érvényt kell szereznünk.

3.	Elvárjuk a szakszervezetek alkotmányos jogainak tiszteletben tartását, ill. bővítését, korszerűsítését! A szakma képviseleti testületei, feladataikat jogszerűen, a legnagyobb nyilvánosság ellenőrzésével végezhetik.

4.	Különös nyomatékot kap az érdekvédelmi munkánkban a szakszervezeti tagok személyiségi jogi védelme. A KIMDSZ saját kezdeményezéseit, konkrét céljait, minden fórumon a megegyezésig képviseli.

VI.

Szövetségeseink

1.	Kedvezőbb költségvetésen belüli pozíciónk érdekében, szövetségben állunk az érdekelt társszakszervezetekkel. Az MSZSZ-ben tömörült zenész, színész, író, filmes, artista stb. állandó munkakapcsolatban vagyunk. Támogatjuk más, újabb együttműködési formák létrehozását is.

2.	Szolidárisak vagyunk bármely más nemzetbeli pálya-társainkkal. Együttműködünk minden más, a szakmán kívül eső szervezettel, foglalkozási réteggel, értelmiségi csoportokkal is.

3.	A művészet érdekképviseletével célunk, a művészet szerepének, mint a társadalom lelkiismeretének, morális szabályozójának megerősítése a változó államban, társadalomban. E program megvalósítása során - a fentieken túl -
	jogi követelésekkel, törvény-előkészítéssel lépünk fel az államnál,

kormánynál  a művészi munka feltételeinek érdekében, a "rólunk ne nélkülünk" döntési elv alapján, egyetértési jogunk gyakorlásával;
	A társadalomnak ajánlásokat teszünk szakmáink erkölcsi eszmei hasznosulása érdekében.


4.	Elismerjük a pártok érdekérvényesítésének dinamikus egyensúlyára épülő társadalmi demokráciát, de nem kötelezzük el szakszervezetünket egyetlen párt mellett sem. A pártok szerepétől eltérően, a mi feladatunk, hogy megismertessük velük,
az egyetemes kulturális értékek védelmében megfogalmazott céljainkat. Továbbá megjelenítsük választási ciklusokon túli, hosszú távú érdekeinket.

Budapest 2007. november.		 Képzőművészek, Iparművészek és
Művészeti Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége
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