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Tid til at se fremad
Dansk Journalistforbund oplevede et skelsættende delegeretmøde d. 28.-29. 
april 2015 i Kolding. Med kampvalg til såvel formands- som næstformandsposten 
var der stor opmærksomhed fra medlemmerne, og flere end nogen sinde deltog 
som delegerede.

De fremmødte vedtog DJ’s handlingsprogram for perioden 2015-2017, og de 
vedtog en række strategier, som sammen med de eksisterende strategier udstik-
ker rammer og retning for forbundets politiske arbejde.

I en tid, hvor faglige organisationer kæmper for at fastholde medlemmerne, er DJ i 
den modsatte situation. Med mere end 17.200 medlemmer i et stadigt voksende 
forbund kunne DJ’s fagligt aktive tage hjem fra delegeretmødet i bevidstheden 
om, at deres forbund lever stærkt og godt og med mod på at vokse både i bred-
den og i dybden.

Det er til gavn for vore medlemmers fagligheder, og det er til gavn for vore 
medlemmers fælles gennemslagskraft og styrke – både i forhandlinger og som en 
stemme på vores fællesskabs vegne.

Det er tid til at se fremad, og derfor har vi samlet alle de vedtagne strategier samt 
handlingsprogrammet i dette hæfte.

Med venlig hilsen 
Lars Werge, formand for DJ
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Handlingsprogram 2015-2017

DJ’s mission

 − DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår
 − DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for 

dialog og åbenhed i samfundet

DJ’s Vision

 − DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser 
inden for fællesskabets rammer

 − DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation

Handlingsprogrammet hviler på DJ’s mission og vision. Det tager primært afsæt i 
de af delegeretmøderne vedtagne politiske strategier, som angiver overordnede 
rammer for Dansk Journalistforbunds arbejde. Under de enkelte hovedområder er 
angivet nye initiativer og særlige indsatsområder. I perioden 2015-2017 vil DJ:

1. Aftaler og overenskomster
 − Undersøge muligheder for tiltrædelse til eksisterende overenskomster, hvor 

der ikke er basis for en selvstændig DJ-overenskomst.
 − Indgå nye overenskomster på kommunikationsområdet.
 − Indlede forhandlinger om aftale for kommunikationspraktikanter.
 − Afklare aftaleforhold for mellemledere.
 − Opprioritere aftaler på freelanceområdet centralt og lokalt.
 − Arbejde for lige adgang og lige ret til barselsorlov for alle.

2. Freelancestrategi
 − Afprøve samarbejdsmodeller for tillidsrepræsentanter og lokale freelancere.
 − Videreudvikle DJ BIZ, herunder rådgivning om virksomhedsopbygning og – 

strategi.
 − Stille mere viden om løn og honorarer til rådighed for lokale netværk og faglige 

klubber.
 − Have mere fokus på prisvejledning og arbejde for åbenhed om prisdannelse.

3. Ophavsret
 − Indgå aftalelicenser på det digitale område, hvor det er relevant i forhold til 

individuelle aftaler.
 − Påvirke EU-kommissionen, så det bliver aftaler og ikke EU-lovgivning, der skal 

understøtte ophavsretten.
 − Skabe dialog med de aktører, der bygger deres forretning på internettet på 

brugen af ophavsretsbeskyttet indhold.
 − Undersøge, hvordan vi kan få rettighedsaftaler for kommunikatører.
 − Understøtte ophavsretten i forbindelse med videresalg af stof via Infomedia og 

lignende virksomheder.



5

4. Medie- og kommunikationspolitik
 − Sætte særligt fokus på ytringsfriheden.
 − Følge public service-udvalgets arbejde tæt.
 − Videreudvikle mediestøtten.
 − Sætte fokus på den reelle internationale konkurrence mellem medierne.
 − Søge en større samling af den danske mediepolitik.
 − Skabe bedre guidelines for medlemmernes sikkerhed.
 − Oprette et kommunikationsetisk råd.
 − Arbejde for bedre sikkerhed for journalister.
 − Arbejde for bedre digital sikkerhed for medlemmer, herunder kryptering, kilde-

beskyttelse, overvågning og chikane.
 − Sikre medier og journalisters ret til kildebeskyttelse.

5. Åbenhed
 − Forberede evalueringen af Offentlighedsloven.
 − Skabe fornyet fokus på åbenheden i EU.
 − Arbejde for medlemmernes it-sikkerhed og mod overvågning.
 − Følge op på whistleblower-betænkningen.

6. Uddannelsespolitik
 − Belyse sammenhængen mellem omfanget af nyuddannede og antallet af job 

samt mellem antal optagne og kvaliteten af uddannelserne.
 − Mere fokus på kvaliteten i praktiktiden under uddannelserne.
 − Sikre flere i lønnet praktik og skabe praktikaftaler uden for det bestående 

journalistområde.
 − Arbejde for at få flere arbejdspladser med i PU.
 − Afsøge nye efteruddannelsesmuligheder for kommunikatører.
 − Sikre muligheden for at få supplement til SU i praktiktiden.
 − Arbejde aktivt for at bekæmpe gratis ikke-meritgivende praktik.

7. Arbejdsliv
 − Sætte fokus på samspillet mellem forbund og a-kasse.
 − Påvirke ny dagpengelovgivning for at få kortere optjeningsperiode og bedre 

vilkår for arbejdsløse.
 − Påvirke lovgivningen, så den bedre kan rumme atypisk beskæftigede.
 − Adressere utryghed ved reformer på arbejdsmarkedet, herunder seniorpolitik.
 − Udarbejde en arbejdsmiljøpolitisk strategi, herunder arbejdsmiljø for studeren-

de.
 − Udarbejde guidelines for et godt arbejdsmiljø under indtryk af den påvirkning, 

de sociale medier har på arbejdsmiljøet.
 − Arbejde for en politik for seniorer, der forbliver på arbejdsmarkedet.

8. Internationalt
 − Samarbejde transnationalt om aftaler.
 − Samarbejde om påvirkning af EU-lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet.
 − Sikre bedre rådgivning af medlemmer – også studerende – der søger job eller 

uddannelse i udlandet.
 − Sætte fokus på pluralisme som grundlag for pressefriheden og demokratiet.
 − Overveje, hvorledes Safetyfondens midler bedst varetages.
 − Løbende sikre, at Safetyfondens midler anvendes efter hensigten, og informe-

re forbundets medlemmer om status en gang årligt.
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9. DJ’s organisation
 − Have større fokus på fagene og de forskellige identiteter i samspil med grupper 

og netværk.
 − Udvikle medarbejderforeningers, kredses og gruppers plads i DJ’s demokrati.
 − Skabe et bedre samspil mellem decentrale og centrale aktiviteter.
 − Skabe gensidig respekt for hinandens faglighed.
 − Intensivere rekrutteringsindsatsen, herunder bedre organisering på uddannel-

sesstederne, for at opnå større faglig styrke på medie- og kommunikations-
området.

 − Delegeretmødet pålægger HB at overveje, om en reduktion af antallet af 
delegerede til delegeretmødet kan give en sammensætning, der i højere grad 
afspejler den faktiske medlemssammensætning i DJ. Hovedbestyrelsen frem-
lægger resultatet af overvejelserne på delegeretmødet 2017

Overenskomst- og aftalestrategi
Som vedtaget af delegeretmødet 2015

I Danmark er det arbejdsmarkedets parter, som gennem aftaler regulerer løn- og 
ansættelsesvilkår. Det er kernen i den danske model. Det er DJ’s opfattelse, at den 
danske model skal bevares, men lovgivning og initiativer fra både Folketinget og 
EU udfordrer modellen igen og igen.

DJ’s medlemsskare skal kunne spejle sig i denne overenskomst- og aftalestrategi. 
Den handler om løn- og arbejdsvilkår for fast- og ikkefastansatte, og den indehol-
der mål for dækning af medlemmerne i forskellige livs- og arbejdsfaser.

DJ indgår aftaler og overenskomster på medlemmernes vegne, og vi går både nye 
og velkendte veje for at dække nye områder og arbejdspladser. Aftalerne smitter 
af på andre områder, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere indretter sig efter det, 
som de opfatter som almindeligt på deres område. 

Den bedst mulige aftale handler også om at sikre, at flest mulige medlemmer er 
dækket af aftalerne. Strategien skal definere visioner og mål for alle medlemmer 
af DJ - både for de studerende og for medlemmer på og uden for de eksisterende 
aftaler.

Denne strategi står ikke alene, men er i samklang med alle øvrige indsatsområder. 
Særligt skal dog nævnes DJ’s rekrutteringsarbejde. Vi kan kun indgå aftaler, hvis 
de berørte har valgt DJ som deres ståsted. Modpartens vilje til at indgå aftaler er 
proportional med, hvor mange DJ repræsenterer i den aktuelle forhandling. Med-
lemmerne er dermed det helt afgørende element i overenskomst- og aftalestra-
tegien.

1. DJ har det som en hovedopgave at indgå kollektive aftaler

DJ indgår aftaler for fastansatte, studerende, vikarer, freelancere, m.fl. Det sker 
for at opnå indflydelse på medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, honorarni-
veauer mv. Arbejdet understøttes også ved at rådgive det enkelte medlem om 
individuelle aftaler.
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Mange af DJ’s medlemmer er i kortere samarbejdsforhold med deres arbejdsgi-
vere og kunder. Derfor skal DJ udvikle metoder og aftaler, som gør det muligt at 
spare op til ordninger, der måske først udløses efter ansættelsesforholdets ophør, 
f. eks., men ikke kun barsel, efteruddannelse og pension. 

Når der åbner en ny arbejdsplads i Danmark, har DJ altid en opgave i at forsøge at 
aftaledække denne hurtigst muligt.

2. DJ udvikler kontinuerligt og fremsynet dagsordenssættende krav af 
betydning for flest mulige medlemmer

DJ’s krav til de kollektive aftaler skal i videst mulig omfang imødekomme med-
lemmernes behov i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet og på den enkelte 
arbejdsplads. Gode erfaringer og nytænkning fra andre områder skal formidles på 
tværs i forberedelserne af DJ’s mange forhandlinger.

Kravene udvikles i et tæt samarbejde med de berørte medlemmer/deres repræ-
sentanter og skal balancere i forhold til organisationens og medlemmernes behov.

3. Aftalernes indhold skal kunne forstås og forklares

DJ skal løbende arbejde på at have opdaterede aftaler efter princippet: Alle aftaler 
skal kunne forklares og forstås af både medlemmer og den brede offentlighed. 
Ellers kan vi ikke forsvare aftalerne – med risiko for, at de bliver udvandet og 
ødelagt. 

4. DJ’s aftaler har afgørende betydning for alle medlemmer 

Det er afgørende, at DJ får formidlet aftalerne på letforståelige og overbevisende 
måder til alle medlemmer på aftalen. 

Aftalerne skal markedsføres, så det enkelte medlem kan forstå, at aftaler har 
afgørende betydning for medlemmets individuelle udfoldelse og udvikling på ar-
bejdspladsen og sikkerhed i ansættelsen. 

For at sikre interesse for og opbakning til aftalerne skal DJ være synlig og blande 
sig i spørgsmål om arbejdsmarked, beskæftigelsespolitik, aftaler og lovgivning på 
området.

5. Aftaler sætter rammer og standarden i de forskellige brancher

Forbundet arbejder for aftaler, som er rammebaserede og angiver branchestan-
darder.

DJ skal have det antal aftaler, der er nødvendigt. Det er i medlemmernes interes-
se, at så mange som muligt er dækket af de samme overenskomster – det giver 
faglig styrke.

Der udvikles rammeaftaler, som kan tiltrædes af nye medier og af kommunika-
tionsområdet. Aftalerne sætter standarden for løn, arbejdstid, ferie og sociale 
kapitler m.v. 
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6. DJ skal være den afgørende part, når det handler om at indgå aftaler på 
det private kommunikationsområde 

DJ skal indgå aftaler på det private kommunikationsområde. Det kan ske enten 
gennem fælles aftaler med KS, DM eller andre organisationer eller det kan ske 
med DJ alene.

Målet er at få udbredt aftaler til nye og eksisterende virksomheder og områder i 
form af en branche- eller rammeaftale.

Vi vil understøtte, at der på dette – og andre nye områder – findes aftalemodpar-
ter og forhandlingsbærende organisationer.

7. DJ skal prioritere aftaler for ikke-fastansatte

Målet er, at alle, der sælger indhold eller deres arbejdskraft, skal være dækket af 
aftaler for at sikre ordnede vilkår.

Aftalerne skal som minimum indeholde bestemmelser om arbejds- og leverings-
vilkår, herunder arbejdstid, barsel og løn under sygdom m.m.

Det er DJ’s opfattelse, at medlemmerne henvises til og påvirkes af forbundets 
ønske om at vise hensyn til andre medlemmer. Vi er ét forbund, der har fælles 
interesser i fx at fastholde et fornuftigt lønniveau. Medlemmer bør vise hensyn og 
støtte til hinanden i bestræbelserne på at opnå ordentlige vilkår.

8. DJ rådgiver medlemmer på vej til lederjob om løn- og aftaleforhold

DJ’s aftaler skal kunne rumme ledere. De ledere, der ikke rummes af DJ’s afta-
ler, skal vi på vej ind i deres lederfunktion kunne rådgive og oplyse om, hvad det 
betyder at være leder på individuel kontrakt, f. eks. faren for tab af ekstra frihed, 
genetidsbetaling, opsigelsesvarsler m.v. 

9. DJ har fokus på de udenlandske ejeres påvirkning af de danske 
aftalemodeller

Når en dansk virksomhed fusionerer eller bliver købt af en udenlandsk koncern/
ejer, opfordrer DJ sine medarbejderforeninger og øvrige repræsentanter til aktivt 
at indgå i relevante samarbejdsfora i den nye koncern. DJ som organisation kan på 
anmodning involveres og bidrage med kontakter til andre, internationale forbund. 
Dette kan ske for at øge den samlede styrke til at indgå nye eller vedligeholde 
eksisterende aftaler i de forskellige lande eller hjemme i Danmark.

DJ skal i samarbejde med andre faglige organisationer i ind- og udland søge indfly-
delse på arbejdsmarkedsrelaterede emner i EU-regi.

10. DJ søger indflydelse på beslutninger om outsourcing

Outsourcing må ikke undergrave DJ’s aftaler.

Når en virksomhed planlægger at outsource dele af sin produktion, forsøger DJ 
som udgangspunkt at holde produktionen i virksomheden. DJ arbejder generelt for 
åbenhed internt i virksomhederne, så DJ’s repræsentanter kan få reel indflydelse 
på beslutningen, inden den træffes.
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Hvis en virksomhed alligevel outsourcer dele af produktionen, retter DJ sit fokus 
mod den virksomhed, arbejdet outsources til, med henblik på vurdering og for-
handling af en aftale for denne virksomhed. 

11. Aftaler skal forbedre arbejdsmiljøet og forebygge stress

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for DJ-medlemmernes trivsel, udviklingsmulig-
hederne på arbejdspladsen og generelt i branchen. DJ opfordrer medlemmerne til 
at søge indflydelse ved at stille op til posterne som arbejdsmiljørepræsentanter 
(AMR) i deres virksomheder.

Arbejdstidsregler eksisterer for at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte og 
forebygge stress. Nye arbejdstidsaftaler skal tage hensyn til dette. 

Aftalerne om arbejdsmiljø skal have fokus på det forebyggende. 

DJ skal arbejde på et tættere samarbejde lokalt mellem tillids- og arbejdsmiljøre-
præsentanterne. Ud over den lovpligtige uddannelse skal DJ løbende komme med 
tilbud om relevant uddannelse af AMR og tillidsrepræsentant (TR).

DJ bør sikre AMR samme beskyttelse som den lokale tillidsrepræsentant.

12. TR skal uddannes og støttes i det lokale arbejde

Tillidsrepræsentanterne er DJ’s vigtigste lokale repræsentanter. DJ skal sikre dem 
en god grund- og videreuddannelse med obligatoriske kurser. DJ skal understøtte 
etableringen af TR-netværk til erfaringsudveksling.

DJ skal i sine aftaler have fokus på de forskellige behov for at skabe det nødvendi-
ge råderum for tillidsrepræsentanterne, så de oplever balance mellem opgaven og 
den tid, der er til rådighed til at udfylde hvervet.

DJ skal markedsføre hvervet som TR som værende lærerigt og udviklende, og der 
skal ved afslutningen af tillidshvervet være hjælp til at etablere eller fortsætte den 
oprindelige eller nye, professionelle karriere.

Freelancestrategi 
Som vedtaget af delegeretmødet 2013

En voksende del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, 
projektansatte, tidsbegrænset ansatte, i mikrovirksomheder etc. Derfor har DJ en 
freelancestrategi, der definerer de særlige behov, disse grupper har.

Arbejdsmarkedet bliver stadig mere mangefacetteret – nationalt, europæisk og 
globalt. DJ’s medlemmer i medie- og kommunikationsbranchen er såvel fastan-
satte som ikke-fastansatte plus alle mulige kombinationer for den enkelte DJ’er af 
ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Udviklingen af løn- og arbejdsvilkår for den ene gruppe er afhængig af udviklingen 
for den anden. Det er DJ’s mål at sikre de bedst mulige vilkår for DJ’s freelancere 
og dermed bidrage til de bedste forhold for alle medlemmer.
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DJ opfatter freelancetilværelsen som et mål og en måde at organisere sit arbejds-
liv på på lige fod med at være fastansat.

DJ betragter alle medlemmer som ligeværdige. Det betyder, at DJ arbejder for at 
sikre hvert enkelt DJ-medlem størst mulig indflydelse på sin egen situation, uanset 
om man er selvstændig eller lønmodtager, og uanset om man er studerende eller 
på vej til den tredje alder.

Det er DJ’s ambition at ruste medlemmerne bedst muligt til en nutid og fremtid i 
et samspil med DJ’s indsats for at sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for 
alle medlemmer.

Med afsæt i freelancestrategien udvikles løbende de konkrete tilbud og værktøjer, 
som den enkelte freelancer og freelancerne som gruppe har brug for. Denne ud-
møntning af strategien er det op til hovedbestyrelsen og udvalgene at prioritere 
og op til DJ’s sekretariat at gøre til virkelighed.

Pejlemærker for DJ’s indsats på freelanceområdet

1. Aftaler for freelancere

Arbejdet for aftaledækning er en grundpille i DJ’s freelancestrategi. DJ skal ud-
bygge sin aftaledækning, så stadigt mere freelancearbejde omfattes af kollektive 
aftaler, og de eksisterende freelanceaftaler skal forbedres og udvides, hvor det 
er nødvendigt. I overenskomsterne for fastansatte skal der arbejdes for aftaler, 
der også omfatter freelancere. DJ skal i et samarbejde med både freelancere og 
fastansatte sikre, at freelanceaftalerne håndhæves og respekteres. DJ skal arbejde 
for at udvikle nye aftalemodeller.

2. Sammenhold mellem faste og freelancere styrker begge parter

Fastansatte og ikke-fastansatte er gensidigt afhængige. Tæt samarbejde og 
åbenhed om vilkår skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Sam-
arbejdet mellem tillidsrepræsentanter og freelancere skal fremmes, blandt andet 
ved øget kendskab til hinandens vilkår.

3. Faglig styrke er forudsætningen for bedre vilkår

Målet er at organisere flere freelancere på DJ’s område og at styrke deres indbyr-
des sammenhold og netværk.

4. Differentieret indsats for og med freelancerne 

DJ skal yde en differentieret indsats, der rækker fra den klassiske fagforenings 
opgaver til forretningsudvikling.

5. Plads til forskelligheden blandt alle ikke-fastansatte

DJ har plads til de mange slags freelancere og rummer freelancere, der samarbej-
der om at løfte opgaver.

6. Freelancere skal rustes til at aftale og forbedre egne vilkår

DJ tilbyder den enkelte freelancer rådgivning og sparring om leveringsvilkår. 
DJ arbejder for at sikre betaling for rettigheder og hjælper ved manglende betaling 
og ophavsretskrænkelser.
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7. Udvikling af den enkelte freelancers virksomhed

DJ skal være sparringspartner for freelancere, der har fokus på forretningsudvik-
ling, vækst og innovation.
Personlig rådgivning, udviklingssamtaler og kurser skal understøtte udviklingen af 
freelancetilværelsen for det enkelte medlem.

8. Åbenhed om honorarer og vilkår

Åbenhed om honorering og arbejdsvilkår er et vigtigt led i at undgå underbud af 
løn og arbejdsvilkår både mellem fastansatte og freelancere og freelancere imel-
lem.

9. Markedsføring af freelancere som professionelle, fleksible 
kvalitetsleverandører

DJ skal være med til at fremme respekten for freelancernes faglighed, kvalitet og 
etik.

10. Alliancer og interessefællesskaber for at styrke fokus på freelanceres 
vilkår

DJ skal i og udenfor Danmark samarbejde med relevante faglige organisationer, 
rettighedsorganisationer og andre brancherelevante fora om at forbedre freelan-
ceres vilkår med henblik på at skabe vækst, arbejde og innovation.

11. Lovgivningen skal matche arbejdsmarkedets kompleksitet 

DJ arbejder for en lovgivning, der respekterer de særlige arbejdsvilkår, som free-
lancerne har.

Ophavsretsstrategi
Som vedtaget af delegeretmødet 2013

1. DJ skal sikre kendskab til ophavsret over for medlemmer

Medlemmerne skal have et større kendskab til den eksisterende ophavsretslov-
givning. Målet er at øge forståelsen for, at ophavsrettens økonomiske og ideelle 
sider hænger uløseligt sammen, og at ophavsretten ikke virker indskrænkende i 
forhold til hverken informations- eller ytringsfriheden. Der skal være mere kom-
munikation til DJ’s tillidsvalgte og øvrige medlemmer om de enkelte elementer. 

2. DJ skal markere ophavsrettens betydning i samfundet

DJ skal arbejde for at udbrede kendskabet til og skabe støtte blandt borgerne for, 
at ophavsretten medvirker til en mangfoldig og vedvarende produktion af stof til 
gavn for et kulturelt og mangfoldigt samfund. Det skal ske ved at øge forståelsen 
for, at kombinationen af de ideelle og økonomiske rettigheder er essentiel for 
produktion af nyt stof til aktualitet, information, kultur og underholdning.  Forud-
sætningen for en gensidig forståelse mellem rettighedshavere og brugere er, at 
DJ arbejder aktivt for at sikre let adgang til stof igennem stadig hurtigere kanaler, 
herunder at ophavsretten også er et grundvilkår for en fortsat udvikling af indhold 
i online-medierne.
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3. DJ skal markere, at ophavsretten er vigtig for etik og troværdighed i 
medierne

Ophavsret er en forudsætning for troværdige medier og indhold af god kvalitet og 
høj etisk standard. Ophavsret er desuden med til at sikre et mangfoldigt udbud af 
stof og dermed af medier. DJ skal arbejde aktivt for at udbrede disse synspunkter 
i dialogen mellem brugere og rettighedshavere.

4. DJ skal vise, at ophavsretten er fleksibel og at det er let at være lovlig

Med respekt for informationsfriheden og hensynet til bestemmelser om ophavs-
ret skal der skabes størst mulig adgang til information – også på internettet og i 
de sociale medier. DJ skal derfor medvirke til at vise, at ophavsretten netop ikke 
stiller sig hindrende i vejen for udbredelsen af information, hvor en aftale er bragt 
forskriftsmæssigt i orden. Det vil gøre det muligt at anvende medlemmernes 
ophavsretligt beskyttede stof på lovlig vis.

Dette skal ske ved, at DJ fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til og 
forståelsen for videreudnyttelsesaftaler, som enten er indgået direkte med de 
enkelte medier eller igennem aftalelicenser via kollektive forvaltningsselskaber 
såsom foreningerne under Copydan. Målet er at opnå forståelse for, at det er 
let for den enkelte borger, virksomhed og institution at benytte medlemmernes 
materialer på lovlig vis.

5. DJ skal samarbejde om ophavsret

DJ skal sikre anerkendelse blandt medlemmer, politikere og brugere af, at ophavs-
ret skal respekteres, og at der skal ske betaling ved brug af beskyttet materiale. 
Det skal underbygges gennem påvirkningsarbejde i tæt samarbejde med andre 
rettighedsorganisationer såsom RettighedsAlliancen, Ophavsret Danmark og For-
fatternes Task Force.

6. DJ skal medvirke til at udvikle nye typer af aftaler

DJ skal gå forrest og indgå aftaler med arbejdsgivere, internetudbydere, distri-
butører, teleselskaber, sociale medier og andre, der ønsker at stille ophavsretligt 
beskyttet stof til rådighed for deres kunder eller brugere, med henblik på at skabe 
nye typer af aftaler og forretningsmodeller i mediebranchen. 

Dette skal tydeliggøre, at der skal være en balance mellem betaling til rettig-
hedshaverne på DJ’s område og til udgiverne og producenterne. DJ skal desuden 
arbejde for, at distributører af ophavsretligt beskyttet materiale skal medvirke til 
at mindske ulovlig fildeling på nettet. 

7. DJ skal sikre direkte værdi af ophavsret til rettighedshaverne

Ophavsretsvederlagene skal i videst muligt omfang udbetales direkte til de enkelte 
rettighedshavere og afspejle den faktiske brug. Det skal ske ved at forbedre de 
nuværende registreringssystemer.

8. DJ skal arbejde for ophavsret til kommunikationsfolk

Medlemmer på kommunikationsområdet og andre områder uden rettighedsaftaler 
skal sikres bedre adgang til vederlag for videreudnyttelse, og det skal tydeliggø-
res, at alle, der producerer indhold til medier, kan sikres et ophavsretligt vederlag. 
Dette skal ske ved, at der indarbejdes rettighedsbestemmelser i aftaler for alle 
medlemmer på kommunikationsområdet.
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Mediepolitisk strategi
Som vedtaget af delegeretmødet 2015

DJ’s mediepolitiske strategi skal ses i sammenhæng med DJ’s øvrige strategier.  
I Åbenhedsstrategien, Ophavsretsstrategien og Vejledende regler for god presseskik  
kan du bl.a. læse om DJ’s syn på aktindsigt, presseetik og troværdighed i medierne.

De største udfordringer kommer udefra! 

DJ skal arbejde aktivt for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for 
arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne, hedder det i DJ’s formåls-
paragraf. 

Medierne er en grundpille i et demokratisk samfund. Mangfoldige og alsidige me-
dier vil bidrage til, at borgerne kan deltage i demokratiet på et oplyst grundlag. 

Derfor er det afgørende, at der er offentlig støtte til medierne. 

Mediernes fuldstændige redaktionelle uafhængighed er en forudsætning for, at de 
kan udfylde deres rolle. Staten skal respektere et armslængde-princip i forbindelse 
med den økonomiske støtte til medierne og deres redaktionelle prioriteringer.

Mangfoldighed i medierne forudsætter også mangfoldighed i ejerskabet. Hvis ud-
viklingen i sammensætningen af ejerskabet peger i retning af mere ensretning af 
mediernes indhold, kan det blive nødvendigt med lovgivning, der sætter grænser 
for mediekoncentration.

Den største udfordring for de danske medieaktører er ikke intern dansk kon-
kurrence, men derimod de store internationale aktører. Alle parter i den danske 
mediebranche bør derfor arbejde sammen om at imødekomme denne udfordring.

DJ vil på den baggrund arbejde for følgende mediepolitiske tiltag:

1. Public service-radio og -tv skal vedblive at være en markant spiller på radio- 
og tv-markedet med de nødvendige tilhørende kanaler på de medieplat-
forme, som medievirksomheder skal være på. Et stærkt dansk public ser-
vice-radio og -tv er med til at sikre et solidt dansk mediemarked, og derfor 
skal økonomien for DR, TV 2, Radio24syv og TV 2’s regioner kunne følge 
med udviklingen.

2. Den eksisterende licensmodel er bedst til både at sikre armslængdeprincippet 
og en stabil økonomi i de licensfinansierede medier. Såfremt nye finansie-
ringsmodeller bliver taget i anvendelse, er det helt afgørende, at der ikke 
bliver ændret på hverken den daglige økonomiske eller den redaktionelle 
uafhængighed.

3. Såfremt der bliver ændret ved ejerskabet bag TV 2 DANMARK, er det afgø-
rende, at stationens public service-forpligtelse bliver fastholdt på minimum 
det nuværende niveau, og at midlerne fra et eventuelt salg går tilbage til 
fortsat udvikling af medierne.

4. TV 2’s regioner skal lige som de øvrige regionale medier på print, online 
og radio bidrage til, at medielandskabet i Danmark er kendetegnet ved en 
mangfoldighed og høj kvalitet på såvel nationalt som regionalt niveau. 

5. Aftalen vedrørende Radio24syv skal fornys i 2017. Stationen bidrager til 
mangfoldigheden på radioområdet og sikrer, at der såvel på tv som radio er 
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konkurrence blandt public service-stationer. Derfor er det vigtigt at opret-
holde en sådan radiostation, men samtidig på vilkår, der gør det muligt at 
agere mere frit i forhold til den øvrige public service-radio.

6. Danske medievirksomheder, der har sendetilladelse i udlandet, men sender 
radio og tv til et dansk publikum, og udenlandske medier i Danmark skal un-
derordnes eller tilpasses den danske lovgivning med hensyn til medieansvar, 
annonceformater, annonceforbud, beskatning mm.

7. Mangfoldigheden af stærke private publicistiske danske medievirksomheder 
er nødvendig for et levende dansk medielandskab, der kan understøtte den 
demokratiske udvikling og dialog. Derfor skal den samlede økonomiske ram-
me for den statslige støtte udvides.

8. Mediestøtten skal være uafhængig af, hvilken platform mediet udkommer 
på. Kun medier, der er omfattet af Medieansvarsloven eller er tilmeldt Pres-
senævnet, skal kunne komme i betragtning til støtte. Dette skal der hurtigst 
muligt tages højde for efter de første års erfaringer med den nye mediestøt-
te som demokratistøtte.

9. Der bør ske en forhøjelse af produktionsstøtten og en udvikling af innova-
tionsstøtten til de nye tiltag. Efter en kortere periode bør innovationsstøt-
ten evalueres med henblik på at undersøge, hvorvidt kriterierne lever op til 
formålet om risikovilligt at understøtte udviklingen og nytænkningen.

10. Fag- og organisationsbladene står bag en betydelig del af den originale 
journalistik, der bliver lavet i Danmark. Men de nuværende regler for tildeling 
af mediestøtte udelukker de fleste af dem fra at kunne få støtte. Dette bør 
ændres.

11. Den eksisterende 0-momsordning for dagbladene er et udtryk for, at denne 
medieform spiller en helt central rolle i det danske demokrati. DJ anerkender 
imidlertid, at der kan påpeges nogle urimeligheder i ordningen. Derfor vil DJ 
arbejde på at kunne foreslå en model, der tager højde for disse. Indtil da er 
det DJ’s holdning, at 0-moms-ordningen skal fastholdes.

12. Offentlige midler som for eksempel moms på licensen og diverse koncessi-
onsafgifter på radiosiden bør tilbageføres til medierne i form af direkte eller 
indirekte støtte til medierne. 

13. On demand-tjenester er under udvikling på alle medieplatforme. Det er DJ’s 
holdning, at disse tjenester skal leve op til de samme love og standarder for 
etik og medieansvar, som flow-radio-tv og de skrevne medier skal.

14. Der skal arbejdes for at sikre, at de relevante sendenet og øvrige distributi-
onskanaler er til stede i en form, så både trykte, elektroniske og online-medi-
er kan distribueres uden væsentlige barrierer. Samtidigt skal der arbejdes for 
at sikre, at øgede distributionsomkostninger ikke bliver betalt med nedskæ-
ringer på indholdet.

15. Distributionskanaler, som tjener penge på at formidle indhold, skal også 
bidrage økonomisk til produktionen af indhold.
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Åbenhedsstrategi 
Som vedtaget af delegeretmødet 2011

For at understøtte demokratiets udvikling skal borgerne og dermed også medierne 
opleve størst mulig åbenhed i samfundet. For at opnå dette har DJ følgende bud på en 
åbenhedsstrategi.  

1. DJ skal kæmpe for åbenhed i den offentlige forvaltning. Det gør DJ blandt 
andet ved at følge op på en kommende offentlighedslov og ved erfaringsop-
samling fra medlemmerne at sørge for et vedholdende fokus på de proble-
matiske paragraffer.

2. DJ skal kæmpe for størst mulig indflydelse på ændringer i offentlighedslo-
ven. Gennem lobbyarbejde hos de politiske partier og justitsministeren samt 
samarbejde med øvrige relevante organisationer og institutioner skal vi søge 
indflydelse. Dette gælder også, hvis der gennemføres en revisionsbestem-
melse om 3 år.

3. DJ skal arbejde for vidtgående og hurtig aktindsigt hos offentlige myndighe-
der. Erfaringsopsamling skal være med til at sætte fokus på sagsbehandlin-
gen af begæring om aktindsigt. Der kan eventuelt udarbejdes en elektronisk 
folder til formålet.

4. DJ skal arbejde for aktindsigt i alle selskaber, der er helt eller delvist offentligt 
ejede, samt selskaber, der i øvrigt udfører opgaver på vegne af offentlighe-
den.

5. DJ skal medvirke til at skabe bedre muligheder for at udnytte de digitale plat-
forme til større åbenhed i den offentlige forvaltning. Det gælder for eksem-
pel ved adgang til databaser og registre.

6. DJ skal arbejde for at undgå, at der indføres betaling ved anmodninger om 
aktindsigt eller i tilfælde, hvor borgere eller journalister ønsker indsigt i den 
offentlige forvaltning.

7. DJ skal synliggøre vigtigheden af åbenheden i den offentlige forvaltning. Det 
kan ske i såvel den offentlige debat som over for særlige målgrupper i sam-
fundet.

8. DJ skal løbende arbejde for mere åbenhed i retsplejen, herunder arbejde for 
en offentligt tilgængelig domsdatabase, arbejde imod automatisk navnefor-
bud og arbejde for at begrænse brugen af lukkede døre.

9. DJ skal kæmpe for informationsfriheden. Under hensyn til bestemmelser om 
ophavsret skal der skabes størst mulig adgang til information. Kollektive for-
valtningsaftaler skal medvirke til, at adgangen til information bliver så enkel 
som mulig.

10. DJ skal arbejde for alle (offentligt/privat) ansattes ret til ytringsfrihed om 
egne arbejdspladser. DJ skal støtte whistleblowers, både i det offentlige og i 
det private. De må ikke kunne retsforfølges, når og hvis de offentliggør op-
lysninger, som er nødvendig viden for borgerne og samfundet. DJ skal fortsat 
arbejde for, at en egentlig meddelerret for offentligt ansatte bliver lovfæstet.
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11. DJ skal påvirke åbenheden i EU. Sammen med øvrige EFJ-organisationer skal 
DJ sætte fokus på mere åbenhed i EU, således at best practice i størst mulig 
omfang overføres fra de enkelte lande til EU.

12. DJ skal arbejde for, at den europæiske menneskerettighedserklærings artikel 
10 om ytrings- og informationsfrihed også bliver et vigtigt grundlag for 
åbenhedspolitikken i Danmark og Grønland.

Uddannelsesstrategi
Som vedtaget af delegeretmødet 2015

1. Kvalitet og uddannelse hænger sammen

DJ’s ambition er at sikre den bedste uddannelse på ethvert niveau og i enhver krog 
af medie- og kommunikationsbranchen. Uddannelse, efter- og videreuddannelse 
bør være et livslangt projekt for alle DJ’s medlemmer.

DJ rummer mange forskellige fagligheder og brancher, og de uddannelsesmæssige 
forudsætninger for forbundets medlemmer er mangfoldige og forskellige. På alle 
niveauer og i alle nicher af mediebranchens fag og fagligheder skal der være fokus 
på kvalitet i uddannelserne.

Uddannelse er oplæring og indlæring, men også et blik på fremtiden. I en omskif-
telig tid, hvor medie- og kommunikationsbranchen undergår store forandringer 
på kort tid, er det DJ’s ambition at præge grund-, videre- og efteruddannelse, så 
kvaliteten til enhver tid er i top.

Vi har også som ambition at sikre en tværgående sammenhæng mellem grundud-
dannelse, efteruddannelse og videreuddannelse. Målet er at fjerne ’blindgyder’ i 
systemet, så det hele tiden er muligt at bygge ovenpå sit eksisterende niveau.

Forandringerne vil ikke blive færre i fremtiden. Med denne strategi giver DJ et 
samlet bud på vore forventninger og ambitioner til medie- og kommunikations-
branchens kvalitet og omfang. 

Der er tale om pejlemærker for såvel grunduddannelse som for efter- og videre-
uddannelse, og strategien er derfor delt i to afsnit – én for grunduddannelsesom-
rådet, og én for efter- og videreuddannelsesområdet. 

2. DJ’s uddannelsesstrategi - grunduddannelsesområdet 

Grunduddannelserne præger og er med til at skabe medie- og kommunikations-
branchen i enhver forstand. På uddannelserne læres de særlige kvalifikationer, 
og fagenes særlige standarder for kvalitet, etik, håndværk og produktivitet er i 
højsædet. Det er på grunduddannelsen, at identiteten bliver skabt. 

Grunduddannelsesområdet er derfor et af de vigtigste områder for et fagforbund. 
Det er samtidig et område i rivende udvikling, og det nyder endog meget stor po-
litisk bevågenhed. Det er også den primære indgang til medlemskab af foreningen 
– langt de fleste af DJ’s medlemmer meldte sig ind, da de var under uddannelse.  
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At være journalist, kommunikatør, fotograf, grafisk designer etc. er ikke noget, 
som kun DJ’s medlemmer kan gøre krav på. Men ved at støtte, påvirke og anspore 
til den bedst mulige grunduddannelse er det DJ’s ambition, at vore medlemmer får 
gode muligheder for beskæftigelse hele arbejdslivet igennem – og at de samtidig 
kan påvirke branchen med kvalitet og høj faglighed. 

Det følgende er DJ’s fokuspunkter og politiske pejlemærker i forhold til grundud-
dannelsesområdet. 

3. Høj diversitet i udbuddet af uddannelser 

Der er kommet mange nye uddannelser inden for medie- og kommunikationsom-
rådet de seneste år, og det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte. Samtidig er 
der sket en udvikling i niveauet på uddannelserne. Det er således i dag de mel-
lemlange og lange videregående uddannelser, der er flest af inden for medie- og 
kommunikationsbranchen. De mange nye og mere bogligt tunge uddannelser 
forsyner en branche i vækst og udvikling – en udvikling, de nye uddannelser i 
høj grad er med til at præge. Samtidig er det vigtigt, at der er et bredt udbud af 
uddannelser, så der er noget, der passer til alle slags studerende og dækker alle 
dele af branchen.  

DJ mener, 
 − at uddannelsesstederne skal tilstræbe en sammensætning af studerende, der 

afspejler befolkningen generelt.
 − at det skal være muligt for alle uanset økonomisk og social status og kulturel 

baggrund at tage en uddannelse. Talent kan findes i alle dele af befolkningen.
 − at diversitet i udbuddet af uddannelser løbende skal styrkes - også hvad angår 

uddannelsernes brug af praktik.
 − at medlemmerne altid skal have mulighed for at bygge videre på deres uddan-

nelse og opnå næste kompetencegivende niveau.

4. Tilstrækkelige ressourcer i uddannelsessystemet 

Uddannelsesområdet nyder stor politisk bevågenhed. Uddannelserne er en 
meget vigtig brik i spillet om fremtidens arbejdskraft og i arbejdet med, hvad vi 
som nation skal leve af i fremtiden. Skiftende regeringer har været enige om, at 
befolkningens uddannelsesniveau skal hæves. Ved at ændre og lægge pres på 
uddannelsessystemet søger man at skabe forandringer på arbejdsmarkedet og i 
samfundsøkonomien. Men det er desværre ikke altid, at der følger de nødvendige 
midler med til at indfri ambitionerne.  

DJ mener, 
 − at der altid skal være tilstrækkeligt med ressourcer til alle branchens uddannel-

ser. 
 − at al uddannelse er bedre end ingen uddannelse. 
 − at der skal sættes ressourcer af til forskning på alle uddannelser. 
 − at alle grunduddannelser skal være offentligt finansieret. 
 − at SU-systemet kan udvikles, men ikke forringes. 
 − at uddannelsesstederne skal have størst muligt selvstændighed til at styre, 

planlægge og udvikle deres uddannelser. 
 − at de studerendes trivsel og arbejdsmiljø skal prioriteres af uddannelsesste-

derne. 
 − at underviserne på branchens uddannelser skal have de stærkest mulige kom-

petencer, både fagligt og pædagogisk. 
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5. Uddannelserne skal være en udviklingsmotor i medie- og kommunikati-
onsbranchen 

De færdiguddannede kommer ud med idealer, drømme og visioner, og de er i høj 
grad med til at præge markedet og skabe den nødvendige udvikling. Lysten til at 
prøve sig selv af efter endt studie er en stærk drivkraft i branchens udvikling.  

Gennem de mange praktikordninger er uddannelsesstederne med til at præge 
branchen. De studerende kommer selvfølgelig i praktik for at lære mere og blive 
dygtigere. Men som den ekstra arbejdskraft, praktikanter er, bør de samtidig få 
mulighed for at være med til at teste nye idéer og metoder. Endelig er uddannel-
sesstederne i høj grad med til at præge branchen ved at være en forskningsbase-
ret stemme i debatten. Grunduddannelserne er i høj grad med til at udvikle medie- 
og kommunikationsbranchen. 

DJ mener, 
 − at uddannelserne skal forholde sig aktivt til udviklingen i branchen. 
 − at de studerende på alle niveauer skal have et branchenært forhold til medie- 

og kommunikationsbranchen. 
 − at uddannelserne også skal give studerende viden om forretningsforståelse, 

strategi og projektledelse, herunder entreprenørskab og iværksætteri.
 − at der skal være fokus på etik i alle uddannelser.

6. Styrkelse af indflydelse og tilstedeværelse på uddannelsesstederne 

Netop fordi grunduddannelserne og deres produkter spiller en så central rolle i 
medie- og kommunikationsbranchen, er det vigtigt, at DJ i videst muligt omfang 
gør sin indflydelse gældende på området. Gennem indflydelse på uddannelserne 
kan DJ indirekte præge branchen. Også i forhold til rekruttering af medlemmer er 
dialog med og tilstedeværelse på uddannelsesstederne essentielt. Indflydelse kan 
både tænkes gennem at søge at få en plads i bestyrelser, kompetencepaneler eller 
lignende og gennem organisering af medlemmerne i lokalt forankrede organisati-
oner. 

DJ mener, 
 − at studenterorganisationer skal udvikles og styrkes. 
 − at der bør være en lokal forankring af medlemskabet gennem en studenteror-

ganisation på alle uddannelser, hvor DJ optager medlemmer fra. 
 − at dialogen med politikere og andre beslutningstagere på uddannelsesområdet 

skal styrkes.  
 − at formelle og uformelle netværk med uddannelsesstederne skal styrkes. 
 − at studerende skal have indflydelse på egen hverdag og studiemiljø. 
 − at DJ i videst muligt omfang søger indflydelse på, hvem der sidder i lokale råd, 

nævn og bestyrelser på uddannelserne.

7. Bedre vilkår for praktikanter 

Medie- og kommunikationsbranchen har tradition for et eller flere praktikforløb i 
branchens grunduddannelser. Praktik er kommet for at blive, og der vil blive mere 
og flere forskellige former af det de kommende år. 

En stor gruppe af praktikanter blandt DJ’s medlemmer har i dag aftaler om både 
løn og vilkår. I den anden ende af spektret er mange praktikanter helt uden aftaler 
om noget som helst. Nogle praktikanter får fx ikke engang merit i uddannelsen for 
praktiktiden.  
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Praktiktiden skal have en høj uddannelseskvalitet. Her skal DJ spille en aktiv rolle.   

DJ mener, 
 − at alle praktikanter skal have løn, ordentlige arbejdsvilkår og merit i hele deres 

praktikperiode.
 − at alle studerende på en uddannelse af mere end et års længde, rettet mod 

medie- og kommunikationsbranchen, skal have mulighed for at komme i me-
ritgivende praktik. 

 − at der altid skal udarbejdes en projektbeskrivelse for praktikforløbet med klare 
udviklingsmål. 

 − at der skal være et godt og forpligtende samarbejde mellem uddannelsessted 
og praktiksted. 

 − at nye praktiksteder udvikles bedst i dialog med branchens partner. Derfor vil 
DJ arbejde for flere praktikudvalg på uddannelserne.

 − at praktikstederne skal tage ansvar for de studerendes uddannelsesmæssige 
udvikling i praktiktiden. 

 − at alle praktikanter skal have adgang til kvalificeret praktikvejledning.
 − at praktikophold i udlandet styrker såvel den danske medie- og kommunikati-

onsbranche som den enkelte studerende. 
 − at god trivsel er en forudsætning for en god praktiktid. 
 − at praktikforlængelser kan tage praktikpladser fra andre, og derfor bør det 

undgås.
 − at skolepraktik skal bekæmpes, fordi praktik bør foregå på medie- og kommu-

nikations-virksomheder.

8. Styrkelse af det globale udsyn 

Arbejdsmarkedet er i dag i stigende grad globalt. Internationalt udsyn og interna-
tionalt omsættelige kompetencer bliver hele tiden vigtigere. DJ’s medlemmer skal 
kunne byde ind på medie- og kommunikationsbranchen i resten af verden.  

DJ mener,  
 − at der løbende skal skabes gode rammebetingelser for udveksling af studeren-

de og undervisere mellem danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.
 − at uddannelserne skal imødekomme globaliseringen ved at udbyde fag og 

uddannelsesforløb på andre sprog end dansk.
 − at uddannelsesstederne skal fokusere på mulighederne for praktik i udlandet.

9. DJ’s Uddannelsesstrategi – efter- og videreuddannelsesområdet 

Medie- og kommunikationsbranchen udvikler sig eksplosivt i disse år. Elektroni-
ske fremskridt har eksempelvis på kort tid forandret brugernes måde at anvende 
journalistisk stof på, lige som kommunikatører skal forholde sig til sociale medier 
minut for minut. 

Forandringerne er ikke kommet for at blive, men for igen at blive forandret. Det 
kan efterlade DJ’s medlemmer ganske forvirrede – hvilket måske er det allerbed-
ste argument for, at man skal efter- og videreuddanne sig livet igennem.

Efteruddannelse (her brugt bredt også med tanke på videreuddannelse, kompe-
tenceudvikling etc.) er ikke et værn mod forandringer. Men når forandringerne 
sker, er det de bedst forberedte, der kan arbejde med dem i en omskiftelig bran-
che. 
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Der er således behov for efteruddannelse, der kigger fremad. Men der vil også 
stadig være behov for efteruddannelse, der opdaterer gammel viden og fortidens 
færdigheder – efteruddannelse er både metode, teknik og viden. 

Det følgende er DJ’s fokuspunkter og politiske pejlemærker i forhold til efterud-
dannelsesområdet. 

10. Flere skal tage mere efteruddannelse 

Der er for få af DJ’s medlemmer, der får gjort nok ved deres efteruddannelse.  

DJ mener, 
 − at alle medlemmer skal i gennemsnit efteruddanne sig mindst en gang årligt. 
 − at efteruddannelse skal være i fokus hos samtlige medlemmer. 
 − at medlemmernes brug af efteruddannelse er med til at højne fagenes udbud 

af samme.

11. Udbuddet af efteruddannelse skal møde medlemmerne, hvor de er 

Medlemmerne efteruddanner sig på alle mulige forskellige måder. Lige fra korte 
endagskurser, IT-kurser, til flerårige lederuddannelser. Der er desværre barrierer 
for, at lysten til og interessen for efteruddannelse bliver til handling.  

Det kan fx være svært at finde uddannelse på det rette niveau i forhold til, hvor 
man er i sit arbejdsliv. På nogle områder er der et stort udbud af begynder- og 
introforløb, men knap så meget til dem, der har mange års erfaring.  

Det kan også være svært at få uddannelse passet ind i en travl hverdag. Når 
medlemmer bliver spurgt, peger de på, at det er hensyn til hverdagen og en ringe 
tidsmæssig fleksibilitet i udbuddet, der ofte sætter en stopper for uddannelses-
planerne. Endelig kan den tid, man bruger på at dygtiggøre sig, betyde manglende 
indtægt, hvis man er freelancer/selvstændig. 

DJ mener 
 − at udbud og form af efteruddannelse skal tage udgangspunkt i medlemmernes 

hverdag og mulighederne for tilstedeværelse. 
 − at alle branchens grunduddannelser også skal udbydes som enkeltforløb og 

-moduler for efter- og videreuddannelse. 
 − at der bør være et udbud, så man kan dygtiggøre sig på alle niveauer. Fx skal 

der både være et godt udbud af både begynderforløb og uddannelse til spe-
cialisterne. 

 − at det vil styrke diversiteten og kvaliteten i udbuddet at stille krav til deltager-
nes niveau og erfaring.  

 − at så mange uddannelser som muligt skal kunne sammensættes til en kompe-
tencegivende uddannelsesgrad/titel.  

12. Efteruddannelse er et fælles ansvar  

Efter et uddannelsesforløb oplever mange medlemmer, at deres nyvundne kom-
petencer ikke bliver brugt eller implementeret i deres dagligdag. Problemet med 
den manglende implementering kan ofte løses gennem dialog mellem medlem og 
arbejdsgiver. 
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DJ mener, 
 − at valg af efteruddannelse sker bedst i dialog mellem medlem og arbejdsgiver. 
 − at finansieringen af efteruddannelse er et arbejdsgiveransvar. 
 − at medlemmer bør have fokus på nye karrieremuligheder samt udviklingen af 

deres nuværende arbejdsplads eller forretning, når de efteruddanner sig. 

Kvaliteten i efteruddannelse skal være høj. Udbuddet af efteruddannelse er stort. 
Det kan være svært at overskue udbud, kvalitet og muligheder. Derfor er det 
vigtigt at have et løbende fokus på kvaliteten i udbuddet og synliggørelsen af den.  

DJ mener, 
 − at DJ skal sikre kvaliteten af efteruddannelse ved at påvirke aktører og udby-

dere bedst muligt. 
 − at samarbejdspartnere på uddannelsesområdet skal have fokus på kvalitetsud-

vikling. 
 − at der skal være adgang til efteruddannelse i udlandet og i Danmark med et 

internationalt perspektiv - både hvad angår udsyn og sprog. 
 − at alle tilbud altid skal evalueres. 
 − at deltagerne i uddannelse skal have mulighed for at dele viden og erfaringer 

om udbyttet af efteruddannelse. 
 − at brugererfaringer skal inddrages og synliggøres.  

13. Kommunikation om muligheder og tilbud 

Manglende kommunikation omkring muligheder og tilbud må ikke være en 
stopklods for medlemmernes efteruddannelse. DJ skal være med til at løse den 
udfordring, det er at få kommunikeret grundigt, professionelt og individuelt om 
medlemmernes muligheder for efteruddannelse. 

DJ mener, 
 − at DJ skal være en aktiv sparringspartner i rådgivning om efteruddannelse. 
 − at det skal være enkelt for medlemmerne at få et overblik over efteruddannel-

sesmarkedet. 
 − at individuel information og kommunikation om muligheden for efteruddannel-

se er nødvendig. 
 − at tillidsrepræsentanter og andre fagligt aktive skal være sparringspartnere 

omkring og hjælpe med overblik over uddannelsesområdet. 

14. Uddannelse er en vigtig del af beskæftigelsespolitikken 

Uddannelse er i mange år ikke blevet prioriteret i den danske beskæftigelsespo-
litik. Et stigende fokus på jobtræning og praktik har i stedet været dagsordenen. 
Det betyder, at ledige ikke har tilstrækkelig mulighed for at dygtiggøre sig og få 
adgang til de nye muligheder på jobmarkedet. 

DJ mener, 
 − at efteruddannelse er et væsentligt værn mod at blive ledig. 
 − at efteruddannelse kan være vejen ud af ledighed. 
 − at efteruddannelse kan vise sig at rumme helt nye karrieremuligheder – også 

uden for medie- og kommunikationsbranchen.  
 − at ledige medlemmer skal have adgang til offentligt finansieret, relevant og 

kompetencegivende uddannelse. 
 − at ledige selv skal have indflydelse på, hvilken efteruddannelse de tager.  
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DJ’s ligestillingsstrategi
Som vedtaget af delegeretmødet 2015

DJ sætter – såvel fagligt og beskæftigelsespolitisk som uddannelses- og medie/
kommunikationspolitisk – fokus på ligebehandlings- og udvælgelsesproblemstil-
linger på områder som køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet, race, 
nationalitet, geografi samt religiøse og politiske overbevisninger:

1. DJ skal i sit arbejde for ligebehandling og repræsentativitet have fokus på egen 
organisation og samtidig arbejde aktivt med problemstillingerne.

Herunder:
 − Ligeløn (ligelønscheck, rådgivning)
 − Lige ret og lige adgang til barselsorlov (rådgivning om barselsregler, mål-

rettet kommunikation for at øge kendskabet til barsel.dk og Udbetaling 
Danmark)

 − Lige adgang til praktikforløb og aktiveringsforanstaltninger

2. Arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, således at alle sikres lige 
adgang og vilkår for udførelse af deres arbejde.

3. Sørge for repræsentativitet i forbundets organer. 
 − Udvikle kurser inden for særlige temaer for bestyrelsesmedlemmer i alle 

led af forbundet.
 − Oprette kurser, afholde symposier o.lign., der belyser emnet og på sigt 

styrker indsatsen.

4. Fastholde fokus på mediernes behandling af mænd og kvinder, handicappede 
og minoriteter i øvrigt som professionelle kilder, idet det fastholdes, at kilder 
og eksperter i udgangspunktet vælges ud fra journalistiske kriterier.

 − Tage selvstændigt initiativ på området og indgå i samarbejdsprojekter, 
nationalt såvel som nordisk, europæisk og internationalt.

 − Medvirke til at fremskaffe dokumentation og viden om ligebehandling i 
mediebranchen, eventuelt ved selv at tage initiativ til det.

5. Arbejde for repræsentativitet og ligebehandling i optagelsen på grunduddan-
nelserne.

 − Sikre lige adgang til efteruddannelse.
 − Indsamle viden om dimittendledighed og seniorledighed og anvende denne 

viden i DJ’s rådgivning og uddannelsestilbud.

6. DJ sætter fokus på:
 − om kildevalget i medierne er repræsentativt for befolkningens sammen-

sætning
 − mangfoldighed og repræsentativitet i forhold til befolkningssammensæt-

ningen i mediernes bestyrelser, ledelser og medarbejderstabe

7. DJ mener:
 − at sprogbrugen i medierne bør være neutral, således at der ikke indbygget i 

sprogbrugen findes racisme, diskrimination eller fordomme
 − at de vejledende presseetiske reglers afsnit vedrørende retsreportagen skal 

udstrækkes til at gælde hele nyhedsdækningen
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DJ’s globaliserings- og  
internationaliseringsstrategi 
Som vedtaget af delegeretmødet 2015

Formålet med DJ’s globaliseringsstrategi er at give vore medlemmer mulighed for 
at udnytte fordelene ved globaliseringen og at modvirke globaliseringens negative 
effekter på løn- og arbejdsvilkår for medie- og kommunikationsarbejdere på det 
globale arbejdsmarked. 

DJ arbejder for følgende overordnede mål: 

1. Styrkelse af medlemmernes muligheder for at få adgang til uddannelse, ar-
bejdsopgaver og ansættelse i andre lande. 

2. Sikring af rimelige løn- og arbejdsvilkår for medie- og kommunikationsarbej-
dere globalt. 

3. Fastholdelse af kvaliteten og etikken i medierne og hos leverandører af kom-
munikationsprodukter. Herunder skal DJ arbejde for at forsvare medlemmernes 
rolle som garant for ytringsfriheden og formidlere af viden som grundlag for 
demokratisk handling samt deres ophavsret. 
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