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IMS (International Media Support) 
har siden 2011 samarbejdet med DJ 
om administrationen af DJ Safety 
Fund. IMS researcher mulige sager 
om støtte og indstiller til endelig 
godkendelse hos DJ.
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I Venezuela, der er hårdt plaget af 
strømsvigt, har DJ Safety Fund 
finansieret indkøb af powerbanks 
til freelancere. 



I 2020 har 41 mediefolk 
fra 13 lande modtaget 
individuel støtte
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Listen inkluderer både fixere, 
freelancere og fastansatte, en 
pressefotograf, en kameramand og en 
satiretegner. En fagligt aktiv kvinde i 
et sydamerikansk journalistforbund 
har også fået støtte.
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Tak for støtten til journalister 
i verdens brændpunkter 

CONNECT

  forfreemedia                    InternationalMediaSupport

Tre ud af fire journalister udfører i dag deres 
arbejde i lande, hvor forholdene er usikre eller 
decideret farlige. Via DJ Safety Fund kan IMS 
hjælpe journalister, som mærker jorden brænde 
under sig. For det skal du og alle DJ-medlemmer 
have en stor tak!
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