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Það er búið að vera Ijóst frá upphafi þessara aðgerða að flækjustig umhverfisins hefur valdið því að listamenn hafa 
ekki getað nýtt sér þau réttindi sem VMST veitir með sama hætti og annað launafólk í landinu. Núna þegar haustið 
gengur í garð eru áhyggjur listamanna jafnvel en meiri. Í vor þegar VMST varð fyri því áhlaupi sem við þekkjum 
sótti eingöngu lítill hluti listamanna til VMST, eða um 30% þeirra sem þó höfðu sannanlega tapað verulegum tekjum. 
Það má álykta að þessi stóri hópur sem ekki sótti til VMST hafi beðið þolinmóður eftir því að vinnuumhverfið tæki 
við sér og listamenn gætu aftur hafið störf með einhverjum hætti. Þetta hafa listamenn gert alla tíð. En það lítur 
ekki út fyrir að starfsumhverfið muni taka miklum breytingum. Enn eru staðir lokaðir, viðburðir háðir ströngum 
skilyrðum, alþjóðlegt samstarf ómögulegt og viðburðahaldarar og útgefendur halda að sér höndum. Vitandi það 
hversu stór hópur var kominn í vandræði í vor má áætla að nú hafi hlaðist upp snjóhengja.

Það er alvarlegt að hlutabótaleiðin hefur ekki gagnast sjálfstætt starfandi listafólki sem skyldi. Það er mjög slæmt að 
lokunarstyrkir voru ekki veittir til sjálfstæðra listamanna, hvorki hópa né einstaklinga, sem hafa engar bætur fengið 
vegna viðburða sem þurfti að aflýsa, svo ekki sé minnst á hrap í miðasölu í aðdraganda fyrstu samkomutakmarkana. 
Það ástand sem mætir einyrkjum í blönduðum rekstri þegar kemur að umsókn atvinnuleysisbóta er grafalvarlegt, 
eins og við skiljum það þá þarf fólk að velja hvort það ætlar að sækja um bætur fyrir verktakalaun eða launþegalaun, 
en getur ekki sótt bætur fyrir hvoru tveggja samtímis, auk þess sem þeir sem telja fram á ársgrunni eru í mjög vondum 
málum. Í þessu frumvarpi er vissulega ýmislegt ágætt þá sérstaklega frestun þess að fólk fari á „strípaðar" 
atvinnuleysisbætur, það mun nýtast listamönnum sem og öðrum sem eru á annað borð samþykktir inn í bótakerfi 
VMST.

Sjálfstætt starfandi listafólk á allt sitt undir því að geta selt miða á viðburði og ef gestafjöldi er verulega takmarkaður 
þarf sá peningur að koma annars staðar frá. Það sem myndi hjálpa fólki mest væri að geta þegið laun á meðan 
ástandið varir (atvinnuleysisbætur/styrki/borgaralaun eða annað viðlíka ) og fá að iðka sína list á meðan, án kröfu 
um virka atvinnuleit eða nám.

Listamenn hafa ítrekað beðið VMST um greiningu á stöðu þeirra innan stofnunarinnar en en ekki fengið viðunandi 
svör. BÍL mun því núna leggja í aðra greiningu á stöðunni á næstu dögum í samstarfi við BHM og verður fróðlegt að 
sjá hvernig landsslagið lítur út þetta haustið.

Að þessu sögðu má segja að allar þær athugasemdir sem listamenn hafa sent frá sér frá upphafi þessarar stöðu séu 
en í gildi. Bandalag listamanna bennti á þá leið snemma sumars að það yrði að einfalda þessi úrræði öll koma á 
einföldu geiðslukerfi svo fólk gæti notið í því minnsta, grunnframfærslu og svo mætti reikna eftir á.
Komi ekkert til sem gerir fólki kleift að sinna vinnu sinni á meðan Covid ástand varir þá horfir til verri vegar fyrir listir 
í landinu. Strax nú í haust má búast við því að fólk sæki í nám, og þar sem framhaldsnám í listum er mjög takmarkað 
á Íslandi verður að gera ráð fyrir því að þetta fólk fari að læra eitthvað annað en það hefur hingað til starfað við. Fólk 
sem ekki getur séð sér farborða hér og fær ekki atvinnuleysisbætur mun fyrirsjáanlega reyna fyrir sér erlendis jafnvel 
þótt ástandið sé ekki betra þar. Í öllu falli horfir við okkur raunverluegur möguleiki á alvarlegum spekileka úr faginu. 
Við yfirferð þessa frumvarps verður ekki séð í fljótu bragði að til standi að lagfæra stöðu sjálfstætt starfandi 
listamanna gagnvart VMST og það er yfirsjón sem þarf að lagfæra.
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