
   
 

Et forbund, et fællesskab og en klar stemme  

Forbundet Kultur og Information er et moderne fagforbund og en interesseorganisation. 

Mange af vores medlemmer er bibliotekarer, mens stadig flere har en digital, kulturel eller 
kommunikationsfaglig uddannelse. De arbejder i både offentlige organisationer og private virksomheder 
med data og information, med viden og kultur og med brugerrettet formidling i bred forstand. 

Vi kæmper for medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet, og vi arbejder for et samfund baseret på fri 
og lige adgang til viden, med sikker og etisk håndtering af data. 

Det er ikke en selvfølge. Mængden af information i verden vokser voldsomt, men det gør overblikket og 
sandhedsværdien ikke. For at sikre et demokratisk samfund, der bygger på viden og dannelse, er der derfor 
nu og i fremtiden voksende behov for vores medlemmers professionelle evne til at vurdere og formidle 
data, information og viden med troværdighed. 

Det gælder i både offentlige institutioner og i private virksomheder, hvor solid håndtering af kritisk 
information er afgørende. Der er en rød tråd fra vores medlemmers bidrag til børn og unges læselyst og 
digitale dannelse i daginstitutioner og skoler til deres rolle for studerende og forskere på de videregående 
uddannelser og til kvalitestssikring af information og data bredt i alle typer virksomheder. 

En stemme i samfundet 
I kraft af medlemmerne besidder forbundet indsigt og viden, som andre kan have gavn af. Den indsigt stiller 
vi til rådighed. Som eksperter, som sparringspartnere for politikere, embedsfolk, uddannelsesinstitutioner 
og organisationer, og som en stemme i den offentlige debat. 

Det gør vi for at styrke den almene, kulturelle og digitale dannelse bredt i samfundet og for at synliggøre 
vigtigheden af vores medlemmers kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. 

Moderne fagforbund 
Som fagforbund arbejder vi for at sikre vores medlemmer - studerende, medarbejdere og ledere - de bedst 
mulige vilkår. Uanset om det handler om løn, frihed og fleksibilitet, pension eller mere generelle 
arbejdsvilkår. Det gør vi i forhandlingssamarbejdet med Akademikerne (AC), og ved at rådgive konkret om 
alt fra jura og tvister til løn, karrieremuligheder og jobsøgning på det offentlige og private arbejdsmarked. 

Forbundet Kultur og Information er en medlemsnær organisation med fagligt fokus. Vi er til stede for vores 
medlemmer i alle aspekter af deres arbejdsliv, fordi vi kender dem, deres faglighed og deres opgaver. 

Viden og netværk 
Vores medlemmer kender os som et stærkt interessefællesskab, der prioriterer en levende medlemsdebat, 
opbygning af viden og udveksling af ideer højt. Vi arbejder systematisk med at skabe netværk for vores 
medlemmer, og vi sikrer adgang til relevant efter- og videreuddannelse samt inspiration gennem faglige 
arrangementer og artikler. 

Det er alt sammen med til at skabe os som forbund og sikre, at vi udvikler os i takt med ændringerne på 
arbejdsmarkedet, med den teknologiske udvikling og med samfundets og medlemmernes behov.  

Sammen skaber vi et stærkt fællesskab, der bygger på værdier, visioner og solidaritet. 

 

 



   
 
 

 

 

 


