Hovedbestyrelsens skriftlige beretning 2021

Vigtigere
end nogensinde
Delegeretmødet afholdes
som digitalt møde
søndag den 25. april 2021

INGENTING ER,
SOM DET PLEJER AT VÆRE...

Ingenting er, som det plejer at være. Heller
ikke DJ’s delegeretmøde 2021.
Denne gang mødes vi bag vores skærme for
at drøfte og træffe beslutninger om retningen for Dansk Journalistforbund – Medier
og kommunikation for de kommende år.
Den forgangne delegeretperiode har været
præget af Corona-krisen, som har sat medie- og kommunikationsbranchen under pres
med stigende ledighed og manglende indtjening til følge.
Men krisen har på samme tid sat spot på,
hvor vigtig en rolle journalistik og kommunikation spiller i samfundet. Begge dele er med
til at holde befolkningen orienteret og magthaverne ansvarlige for deres beslutninger,
som har store konsekvenser for den enkelte.
Krisen har også understreget behovet for
stærke fællesskaber. Når arbejdslivet vakler, har man brug for kollektivets hjælp til at
komme på fode igen. Derfor oplever vi også,
at mange vender sig mod fællesskabet i en
krisetid – både for at få en hånd i ryggen og
for at få kollegial sparring og inspiration.
Corona har været luppen, der har forstørret
vigtigheden af journalistik, kommunikation og
fællesskab.

Hovedbestyrelsens skriftlige beretning er
delt op i tre overordnede fokusområder, som
både ser tilbage på indsatser i den forløbne
periode og frem mod den kommende.
1. Et trygt arbejdsliv
2. Et oplyst samfund
3. Et aktivt fællesskab
God læselyst! Vi ses til et særligt delegeretmøde 2021.

DJ fik i 2020 nyt formandskab: Allan Boye Thulstrup
gjorde formand Tine Johansen følgeskab som ny
næstformand. (foto: Jacob Nielsen)
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1. ET TRYGT ARBEJDSLIV

Det er ikke noget nyt, at de tektoniske plader
er i konstant bevægelse – også i medie- og
kommunikationsverdenen. Men 2020 blev
alligevel et år, hvor det faste fundament
under fødderne på rigtig mange DJ-medlemmer flyttede sig ekstra hurtigt.
At sikre ordentlig løn og gode arbejdsvilkår
er den mest basale opgave for enhver fagforening, og det er en kamp, der fortsætter
ufortrødent i de kommende år.
Erfaringerne fra Corona-krisen viser os, at
der er fornyet håb om, at også det politiske
Danmark har fået øjnene op for de rigtig
mange solo-selvstændige, freelancere
og kombinatører, der udgør en voksende
del af vores arbejdsmarked. Og det er en
oplysningsindsats, vi i de kommende år vil
skrue op for, samtidig med at vi udvikler
og udvider de tilbud, vi har til vores mange
tusinde medlemmer, der har valgt at være
selverhvervende. Det vil være til glæde og
gavn for alle medlemmer i DJ, også de fastansatte.

pengene udhules. Det beløb, som en dagpengemodtager tidligere fik udbetalt på ti
måneder, skal i dag række til 12 måneder.
Mange ledige har svært ved at få enderne til
at mødes, fordi dagpengesatsen ikke reguleres sammen med lønningerne på arbejdsmarkedet. DJ kæmper sammen med vores
a-kasse, AJKS, og brancheorganisationen
Danske A-kasser for at stoppe udhulingen af
dagpengene. Samtidig er der brug for at sikre
et dagpengesystem, der ligestiller selvstændige med lønmodtagere. Sikkerhedsnettet
skal være for alle.
Da krisen ramte, udviste mange af DJ’s
fastansatte medlemmer rundt omkring på
arbejdspladser i medie- og kommunikationsbranchen både solidaritet og kreativitet med
en række forskellige tiltag, der bevarede og
fremtidssikrede mange arbejdspladser. Den
velvilje forventer vi fra DJ’s side, at ledelserne husker, når vi forhåbentlig snart igen har
mere normale tilstande, og vi vil hjælpe vores
tillidsrepræsentanter med at minde arbejdsgiverne om det.

Den ekstreme situation kostede desværre
også mange – både freelancere og fastansatte – job og indtjening, og ledigheden blev
på få uger fordoblet. Selv om situationen
siden er blevet bedre, er der desværre, her
mere end et år efter, fortsat en alt for høj
ledighed.

Blandt de mange ting, som de fleste af os
blev klogere på i 2020, er også fjernarbejde, hjemmearbejde, online-møder og digitale værktøjer. Det er ting, som hver især
kan give et mere fleksibelt arbejdsliv også i
fremtiden – men det er også ting, der hver
især udfordrer den kendte viden om, hvordan
et godt arbejdsmiljø ser ud og føles. Det er
Vi har løbende udvidet og udviklet vores råd- et område, vi vil følge tæt, også når epidegivning til ledige, blandt andet i samarbejde
mien er under kontrol, og vi kan se, hvordan
med a-kassen AJKS. Men fortsat nytænkning arbejdspladserne i fremtiden vil håndtere de
af hjælp og rådgivning vil være helt afgøren- nye muligheder.
de i de kommende måneder.
Det var også i 2020, at arbejdsmiljøet i
Vores dagpengesystem er en vigtig del af
medie- og kommunikationsbranchen pludseden danske flexicurity-model. Men dag
lig blev et af landets mest omtalte emner, da
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DJ måtte lukke ned for fysisk fremmøde på Gl. Strand, men har haft mere end travlt med at hjælpe medlemmerne bedst muligt. (Tegning: Rikke Ahm)

Sofie Linde kickstartede en længe tiltrængt
debat om seksuelle krænkelser, sexisme og
ligeløn i branchen.

pladser, der er trygge for alle, særligt for
de mest udsatte grupper: de unge, de løst
ansatte og freelancerne.

Det har allerede medført en række under
søgelser, ændringer og samtaler rundt
omkring på arbejdspladserne.

I de kommende år er det meget usandsynligt,
at de tektoniske plader pludselig holder op
med at bevæge sig, selv om vi kan håbe, at
det sker i knap så store ryk som i 2020.

I DJ har vi sammen med bl.a. Danske
Medier, Producentforeningen og de tre
journalistuddannelser udarbejdet et kodeks
mod seksuelle krænkelser, der kan danne
udgangspunkt for den lokale dialog.
Vi vil sammen med vores tillidsrepræsen
tanter, arbejdsmiljørepræsentanter og
praktikantvejledere arbejde for, at de mange
fine intentioner, der allerede er blevet luftet
rundt omkring på hjørnekontorerne, også
bliver ført ud i livet og husket om ét, tre og
10 år, så vi én gang for alle kan få arbejds-

At hjælpe medlemmerne med at forholde
sig til de skift og tendenser, som rammer
branchen, er blandt DJ’s vigtigste opgaver,
og derfor vil vi også i de kommende år have
fokus på, hvordan vi bedst muligt hjælper
medlemmerne til at begå sig og forstå sig på
fremtidens arbejdsmarked. Det skal både ske
ved at have fokus på de bedst mulige forhold
for vores studerende på grunduddannelserne
og ved at stille viden og karriererådgivning
til rådighed for alle medlemmer på tværs af
brancher.

H OVEDB EST Y R E L S E N S S K R I F T L I G E BE R E TNI NG 2021

4

2. ET OPLYST SAMFUND

Under den globale epidemi har det stået
lysende klart for enhver, hvor vigtig – ja,
livsvigtig – troværdig journalistik og kommunikation er i vores samfund.
Borgerne har ret til hurtig, pålidelig information om smittefare, restriktioner, anbefalinger og regler. Men de har også krav på, at
der stilles kritiske spørgsmål til magthaverne,
og at de meget indgribende, politiske beslutninger tryktestes.
Et stærkt demokrati kendetegnes på stærke,
frie medier.
Derfor var det også vigtigt, at et flertal i
Folketinget i december besluttede at rulle
de varslede DR-besparelser tilbage. Dertil
havde vi set frem til, at der i starten af året
skulle forhandles om en ny medieaftale, som
i højere grad holder hånden under de lokale
og regionale medier, og som pålægger tech-
giganterne at bidrage til dansk indhold. Det
var netop de elementer, DJ har arbejdet på at
få med i det nye medieforlig.

Desværre har vi fortsat ikke en offentlighedslov, der giver reel indsigt i de politiske
beslutninger. Offentlighedsloven, som trådte
i kraft 1. januar 2014, har indtil videre haft
opbakning fra Folketingets to største partier,
Socialdemokratiet og Venstre.
I de forløbne to år har vi desværre fortsat
set en lang række af afslag på aktindsigt og
endeløse rækker af tusch-udstregninger i
dokumenter fra myndighederne. Dertil kommer en meget lang sagsbehandling, der langt
overskrider lovens syv dage.
DJ har siden lovens indførelse argumenteret
indædt for, at der er brug for en ny paragraf
24 og 27 i offentlighedsloven. Den kamp
vil vi fortsætte. Og i skrivende stund er der
nogle nye signaler fra Venstre, som ser ud til
at imødekomme DJ’s krav. Det ser vi frem til
at få uddybet.
Et andet sted, vi arbejder for større åbenhed,
er blandt offentligt ansatte. Alt for ofte oplever offentligt ansatte sanktioner fra deres

Men med pandemien som forklaring har
kulturministeren udsat forhandlinger på
ubestemt tid. I DJ presser vi på for at få
forhandlingerne i gang, for medierne er
trængte, og der er brug for en hurtig håndsrækning. Særligt uden for de store byer, hvor
nyhedsørkener truer.
De kommende måneder vil også vise, hvorvidt det langt om længe vil lykkes medierne
og rettighedshaverne at få tech-giganterne
til forhandlingsbordet, så der kommer ordnede forhold dels for ophavsret, dels for det
etiske ansvar for indholdet.

Corona-nedlukningen gav både tid til refleksion,
men måske også lidt for meget alenetid for mange.
(Tegning: Rikke Ahm)
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arbejdsgiver, hvis de deltager i den offentlige
debat eller udtaler sig kritisk om forhold, de
kender til fra deres arbejde.
Det er vigtigt, at borgerne kender til forholdene i den offentlige sektor, som er vores
allesammens. Vi bør kende til vilkårene i
daginstitutioner, skoler, sundhedsvæsenet,
og vi skal have indsigt i, hvilke konsekvenser
politikeres og myndigheders prioriteringer
har.
Derfor arbejder DJ aktivt for, at offentligt
ansattes ytringsfrihed skal lovfæstes. I den
forgange periode har vi presset på for, at det
understreges i loven, at offentligt ansatte har
ret til at ytre sig offentligt. I efteråret 2020
havde vi sammen med en række andre fag
lige organisationer foretræde for Folketingets
retsudvalg, og efterfølgende er der blevet
stillet forslag om at følge vores anbefalinger.
DJ har som en del af sit formål at arbejde for
”en udvidelse af presse- og ytringsfriheden
over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten
og myndighederne”. De senere år er kampen
for det frie ord dog kommet med en pris:
Den offentlige debat, som den tager sig ud
på sociale platforme, truer i nogle tilfælde
ytringssikkerheden. Digital chikane og en
barsk tone gør, at store dele af befolkningen
trækker sig fra debatten. Det er et tab for
alle, hvis den offentlige debat bliver ’survival
of the fittest’, for så får vi ikke hørt alle
stemmer. DJ vil fortsat sætte fokus på en
ordentlig debat og rådgive medlemmerne om
håndteringen af digital chikane.
DJ kæmper også for transparens og mangfoldighed i mediebilledet. Sammen med
specialgruppen Forbundet Influenter & Bloggere har DJ’s hovedbestyrelse derfor ved

taget et sæt etiske retningslinjer. Influenter
og blogs fylder mere og mere i mediebilledet,
og brugerne har krav på at kunne orientere
sig i, hvordan indholdet er blevet til, og om
der for eksempel er nogen kommercielle
interesser på spil. Retningslinjerne skal følges
op af en mærkningsordning og en branchedag, hvor vi sammen med øvrige interessenter kan få de nye vejledende vilkår op at
flyve.
Det er ikke kun inden for landets grænser, DJ
arbejder for presse- og ytringsfrihed. I hele
verden trues de frie medier, og pandemien er
blevet brugt som undskyldning for at ude
lukke den kritiske presse.
Selv i lande tæt på os trædes pressefriheden
under fode. Og for nylig har vi set, hvordan
mediearbejdere dæmoniseres i USA – tilmed af den afgående præsident, som har
opildnet til angreb på pressen. I Hviderusland
er kolleger i hundredvis blevet overfaldet
og fængslet, blot fordi de har passet deres
arbejde med at skildre historiske begiven
heder i Minsk.
DJ’s medlemmer støtter mediearbejderes
sikkerhed i hele verden. Gennem International Media Support yder vi økonomisk støtte
til kolleger i udlandet, som er på flugt, eller
som har brug for juridisk eller medicinsk
hjælp.
Det internationale solidaritetsarbejde er desuden forankret i DJ’s engagement i EFJ, den
europæiske journalistføderation, og IFJ, den
internationale.
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3. ET AKTIVT FÆLLESSKAB

I takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig,
ændrer medlemmernes forventninger til
deres fagforbund sig også.
2021 er et jubilæumsår, for Dansk Journalistforbund fylder 60 år. Siden starten i 1961
har vores arbejdsmarked, vores funktioner
og vores fællesskaber ændret sig radikalt.
Vi er gået fra i starten at være en mindre,
homogen flok til at være et kludetæppe-
fællesskab bestående af mange fagligheder
og mange ansættelsesformer.
Det er fuldstændigt afgørende, at DJ fortsat
har en stærk tilstedeværelse på de overenskomstdækkede arbejdspladser – og at

vi arbejder for at overenskomstdække nye
arbejdspladser i branchen.
Men det er lige så afgørende, at DJ hele tiden
udvikler de tilbud og de fællesskaber, vi har
for den voksende andel af medlemmer, som
ikke er på overenskomst. Det er i det aktive,
faglige fællesskab, vi skaber værdi for den
enkelte, og fremmer den solidaritet der er
med til at løfte de svageste.
I år har vi etableret en ny afdeling for organisering og fastholdelse. Blandt målene er, at
det skal være endnu sjovere, lettere og mere
givende at være fagligt aktiv i DJ. For det er
de fagligt aktive, tættest på medlemmerne,

Hjemmearbejdsplads: 2020 blev året, hvor hjemmearbejde blev en præmis for mange. DJ prøvede at guide til
den bedste hjemmearbejdsplads. (Tegning: Jenz Koudahl)
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der bedst ved, hvad der skaber værdi for
deres kolleger og forbundsfæller.
På dagsordenen til delegeretmødet er også
en ny kernefortælling, der sætter en fælles
ramme for os alle. Kernefortællingen er
blevet til efter en proces, hvor en lang række
fagligt aktive har budt ind på vores fælles
værdier – vi håber, I kan se jer selv i resultatet.
En stor del af det faglige fællesskab fi ndes
selvfølgelig, når vi mødes – og her har

2020 mildt sagt været et udfordrende år.
Som dette års delegeretmøde viser, så er
der rigtig mange ting, der kan lade sig gøre
digitalt – men det ændrer ikke på, at de
fysiske møder og arrangementer kan tilbyde
en lang række andre fordele. Når vi om kort
tid forhåbentligt igen kan mødes, vil vi igen
gøre vores bedste for at hjælpe med netværk, viden og fællesskab – og vi vil hjælpe
bestyrelserne for grupper, kredse og foreninger med at gøre det samme.

H OVEDB EST Y R E L S E N S S K R I F T L I G E BE R E TNI NG 2021

8

