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Freelancere i undersøgelse: DR presser lønnen
En spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske freelancere i DR viser, hvordan freelancere bliver presset
ned i løn. FreelanceGruppen har lavet undersøgelsen i samarbejde med FILM og TVGRUPPEN og
FreelanceForeningen af 2018, der er en forening for DR-freelancere, der kæmper for bedre vilkår.
"Vi bør arbejde for, at freelancere på korte ansættelser får en væsentligt højere timesats, end den
nuværende sats, der tager udgangspunkt i længere kontrakter," siger Jørgen Laurvig, der er
bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen og initiativtager til undersøgelsen.
LÆS OM UNDERSØGELSEN HER

Solidaritetsbrev til DR-kollegaer
FreelanceGruppens bestyrelse har sendt en sympati-tilkendegivelse til
vores fastansatte kolleger i DR.
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Vi er samtidig meget opmærksomme på at freelancere,
tidsbegrænsede ansatte m.fl., får den støtte og hjælp fra DJ og
FreelanceGruppen, der er brug for i forbindelse med nedskæringerne
og fyringerne i DR.
LÆS BREVET HER

Nordiske freelancere sender solidaritetserklæring til freelancere i
Hviderusland
Deltagerne på årets nordiske freelanceseminar i Malmø har vedtaget en solidaritetserklæring til freelancekolleger i Hviderusland, som i stigende grad trues på deres tale- og pressefrihed med retsforfølgelse og
bøder.
LÆS ERKLÆRINGEN HER

Nominer en kollega til Solidaritetsprisen
Nu er det atter på tide at nominere seje kollegaer til
FreelanceGruppens nystiftede Solidaritetspris. Vinderen får udover
æren 10.000 kroner til efteruddannelse.
LÆS MERE OM PRISEN HER
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Nyt medlem i FreelanceGruppens bestyrelse
FreelanceGruppen har afholdt ekstraordinær generalforsamling og valgt et nyt medlem af bestyrelsen samt
to suppleanter og en kritisk politisk revisor.
LÆS MERE

Fotogalleri: Nordisk FreelanceSeminar 2018
Nordiske Freelancere mødtes i Malmø til Nordisk Freelanceseminar i september 2018. Fotojournalist
Thomas Arnbo og medlem af FreelanceGruppens bestyrelse var med, se hans fotos her - og find dig selv og
vennerne, hvis du også var der.
SE FOTOGALLERIET HER
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