
DJ’s fagpolitiske  
prioriteringer 
2021-2023



Hovedbestyrelsen indstiller de følgende fagpolitiske prioriteringer til godkendelse på DJ’s 
delegeretmøde søndag den 25. april 2021.  

De fagpolitiske prioriteringer har 4 niveauer: 
1. Formålsparagraf (vedtægter)
2. Overordnet strategi (strategier)
3. Særlige fokusområder for DJ 2021-2023 (handlingsplan)
4. Konkrete indsatser (indsatsområder)

NIVEAU 1. 
Formålsparagraf 

DJ’s nuværende vedtægter § 1 stk. 1: 
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets 
uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser 
og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og 
myndighederne. 

(Der er stillet et forslag til ændring af formålsparagraffen til delegeretmødet 2021. 
Dette behandles under dagsordenens punkt 8. Vedtægtsændringer) 

NIVEAU 2. 
Overordnet strategi 

DJ vil arbejde for: 

1. Et trygt arbejdsliv
 DJ forsvarer og forbedrer medlemmernes arbejdsvilkår samt deres sociale 
 og faglige rettigheder og præger fagenes udvikling.

2. Et oplyst samfund
 DJ arbejder for et åbent og oplyst samfund herunder ved at forsvare og forbedre 
 de grundlæggende demokratiske rettigheder såsom presse- og ytringsfriheden.

3. Et aktivt fællesskab
 DJ arbejder for et levende medlemsdemokrati, hvor det er en god oplevelse 
 at engagere sig i fagligt arbejde, og alle kan vælge mellem et bredt udbud 
 af faglige netværk og tilbud.
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NIVEAU 3. 
Fokusområder 2021-2023 

Hovedbestyrelsens forslag til fokusområder 2021-2023
- Beskæftigelsen
- Arbejdslivet
- Uddannelse og kompetence
- Faglig identitet og etik
- Et åbent og oplyst samfund
- Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv

NIVEAU 4. 
Konkrete indsatser under de fem fokusområder, idekatalog 

Beskæftigelsen 
- Vi vil arbejde for, at medlemmerne ser nye muligheder på arbejdsmarkedet
- Forbedre dagpengereglerne, så de matcher det moderne arbejdsmarked, herunder at 
 arbejde politisk for at sikre bedre vilkår for skattemæssigt selvstændige og kombinatører
- Sikre, at medlemmerne kan få den nødvendige og kvalificerede rådgivning ud fra 
 deres behov

Arbejdslivet
- Vi vil arbejde for fleksibel tilbagetrækning
- Arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af deres arbejde
- Aftaledække flest muligt
- Økonomisk tryghed for alle medlemmer
- Lovgivningen sikrer freelance/selvstændige samme rettigheder som fastansatte
- Skabe fundamentet for fællesskaber, netværk og rådgivning medlemmerne imellem.
- Uddanne tillidsrepræsentanter for de medlemmer, som står uden tillidsrepræsentanter
- Arbejde for et trygt arbejdsmiljø for både fastansatte og freelancere/selvstændige
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Uddannelse og kompetence
- Vi vil arbejde for, at grunduddannelser er up to date
- Efteruddannelse af høj kvalitet
- Alle medlemmer skal have reel praktisk og økonomisk mulighed for 
 efter- og videreuddannelse
- Opkvalificering bliver en kultur
- DJ skal være ekspert på fremtidens medielandskab og arbejdsmarked
- Vi skal hjælpe medlemmerne med at udnytte og omsætte alle hjørner 
 af deres kompetence
- Arbejde for at mindske stress og øge trivsel blandt studerende og sikre praktikforløb 
 med kvalitet og ordentlige forhold
- Tilbagevendende undersøgelse blandt praktikanter, der er ansat på praktikantaftalen

Faglige identitet og etik
- Vi vil arbejde for at styrke medlemmernes faglige stolthed og øge deres anseelse 
 i samfundet
- Øget professionsetik i alle vores fag ved at fremhæve det gode eksempel 
 og ved at hjælpe medlemmer til at inspirere hinanden
- Vi forsvarer medlemmernes ophavsret og afsøger muligheder for nye aftaler

Et åbent og oplyst samfund
- Vi vil arbejde for fri adgang til information
- Ytringsfrihed for alle
- Ytringssikkerhed – vi bekæmper digital chikane, så alle tør deltage i debatten
- En ny og forbedret offentlighedslov

Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv
- Vi vil udbygge den hjælp, der gives til medlemmer, ifm. seksuel chikane og krænkelser
- Vi vil arbejde for den nødvendige kulturændring, der hvor der er problemer
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