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Kredsene udgør fundamentet i Dansk Journalistforbund. Oprindelig er 

forbundet bygget op af medarbejderforeninger på de store 

arbejdspladser og kredsene, som omfatter alle andre mediefolk uden for 

de store arbejdspladser.  

Jeg og bestyrelsen mener, at kredsene i Dansk Journalistforbund stadig 

skal spille en stor og betydende rolle i fremtidens forbund. Det er os, der 

på mange måder er det egentlige og reelle bindeled mellem medlemmer 

og forbund. 

Det er et af de emner, vi skal drøfte på Fagligt Forum i april. Der er nedsat 

et udvalg, som arbejder med at finde frem til det, man kalder en mere 

hensigtsmæssig struktur i forbundet. Det er godt, at vi ser os selv efter i 

sømmene med jævne mellemrum. Indretter os efter nye tider og nye 

behov. 

Det gør vi – i kredsene – og det endda meget gerne. Tilpasser os nye tider 

og nye behov. 

Det betyder også, at vi til strukturudvalget eller, hvad det nu hedder, højt 

og tydeligt siger: Kredsene skal bevares. For de knytter medlemmerne 

sammen på tværs af alle mulige grænser. Faglige og geografiske. Ledelsen 

i forbundet skal lytte til os. Ellers risikerer vi at ødelægge Dansk 

Journalistforbund, og forbundets sammenhængskraft. 

Ødelægge initiativet og den virkelyst, som ligger ude i Kredsene, og som 

binder os sammen i de enkelte kredse i et stort og stærkt Dansk 

Journalistforbund. Det er præcist det, der er grundlaget for opbygningen 

af Dansk Journalistforbund. 



 

Vi skal ikke glemme MeToo. Sagen, som er vigtig, og som i relation til 

Dansk Journalistforbund, har kostet mange ressourcer. Det føles, som om 

forbundet har været lammet i en længere periode. Det er klart nok en 

alvorlig sag, som skal tages højtideligt og klares på fornuftig vis. 

Men det er ærgerligt, at sagen – som vi føler det – har gjort forbundet 

handlingslammet i en længere periode. 

Og det specielt i en tid, hvor Dansk Journalistforbund skal sætte al mulig 

kraft ind på at påvirke de politikere, som skal skrue et nyt medieforlig 

sammen. Meget tyder på, at der er politikere, som ikke ved, hvad det er 

de har med at gøre. Lige nu ser det ud til at ende med et forlig, som kan 

gøre megen skade på DR og på medierne generelt. 

Vi må i Dansk Journalistforbund se at få trukket arbejdsgiverne DMA over 

på vores side. De må da kunne forstå, at det ikke er Danmarks Radio, der 

er fjenden. Det er derimod Facebook og Google. 

LARS WERGE - ind her i den varme stol. Fotograf Ulrik Pedersen og 

journalist Connie Bøgwad Schmidt fyrede en række spørgsmål af. 

Vi er netop kommet igennem et år, hvor vi har haft pæn og endda stor 

tilslutning til vores arrangementer.  Det har været et år med mange 

arrangementer. Rigtig mange, når jeg selv skal sige det. Nytårskuren – må 

ikke glemmes. Det er et trækplaster. Snakken går på kryds og tværs, og vi 

hygger os i hinandens selskab. 

Der har også været arrangementer af mere kulturel karakter. Vi har været 

i Ribe for at se og opleve fotoudstilling med Jacob A. Riis, og vi har været i 

Blåvand for at se og høre om det nyeste museum i Danmark, Tepliz.  Det 

var to gode arrangementer. Studieturen sidste år gik til Holland, og lige nu 



er vores tur-arrangører i gang med at finde ud af, hvor vi skel hen i år. 

Lige nu undersøges mulighederne i de nordiske lande. Måske kan medier 

og pressefolk i disse lande give os ny inspiration. 

Ellers er det et faktum, at arrangementer, der handler om sociale medier 

på den ene eller anden måde trækker mange medlemmer. Det er godt. 

Lige nu er vi så småt i gang med at forberede et lidt større arrangement 

med overskriften ”Grænselandet er andet en grænsehandel.” Vi vil 

forsøge at få folkene bag Fleggaard-koncernen til at fortælle om deres 

strategi for så vidt angår kommunikation.  

Vi vil gerne i den forbindelse have folk fra Sydslesvig-udvalget med, den 

nye generalkonsul og folk fra det danske mindretal samt deres avis, 

Flensborg Avis i tale. Lige nu gør de jo livet vanskeligt for hinanden, og det 

synes vi i bestyrelsen, fylder alt for lidt i de danske medier. I hvert fald i 

den baggrund, vi har som mediefolk i Danmark. 

Jeg har ikke omtalt alt, hvad vi har beskæftiget os med i det seneste år. 

Lige nu har jeg vist brugt taletid nok. Så nu er det op til Jer at spørge og få 

uddybet, hvad I måtte ønske. 

Skal lige nå at sige tak til Lars Werge, Kredsens medlemmer og 

bestyrelsen for godt samarbejdet i årets løb. Det har været rigtig godt. 
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