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1. KOMMISSORIUM FOR ARBEJDSGRUPPE
VEDRØRENDE ”FREMTIDENS FORBUND”

Delegeretmøde 2017 pålagde DJ’s hovedbestyrelse at
arbejde videre med en række organisatoriske spørgs
mål, som delegeretmødet ikke kunne træffe beslutnin
ger om.
Hovedbestyrelsen valgte derefter at nedsætte en ar
bejdsgruppe, som fik følgende kommissorium:
’Med udgangspunkt i beslutningen fra delegeretmøde
2017 nedsætter DJ’s hovedbestyrelse en arbejds
gruppe under titlen ”Fremtidens Forbund”.
Ordlyden fra delegeretmødets vedtagelse er:
• gentænke hele DJ’s faglige og demokratiske
organisation
• analysere fordele og ulemper ved frivillighed i valg
af specialgruppe
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• arbejde med at gøre det mere attraktivt at være
tillidsvalgt, arbejdsmiljørepræsentant eller ambas
sadør
• gennem dialog og forventningsafstemning skabe den
bedste sammenhæng mellem centrale og decentrale
aktiviteter
• understøtte tilblivelsen af flere netværk og inter
essefællesskaber
• udarbejde en rekrutterings-, fastholdelsesog organiseringsplan
Arbejdsgruppen pålægges at
• indsamle viden og hente inspiration
	- fra DJ’s organisation
	- fra andre, sammenlignelige organisationer
• gøre sig meget konkrete overvejelser om, hvordan
DJ’s organisation og organisering er rustet til den
fremtid, arbejdsgruppen ser for sig

Det fremgår af beslutningen, at arbejdsgruppen skal
• inddrage alle dele af DJ’s politiske/faglige organisa
tion
• tage Fagligt Forum i anvendelse, både til indsamling
af viden og holdninger, og til at brede debatten om
dette emne ud i god tid før delegeretmøde 2019
• tage medlemmets udgangspunkt, ikke de eksisteren
de strukturers. Det betyder, at muligheden for at få
indflydelse, blive inddraget i beslutninger og aktivi
teter i DJ skal belyses ud fra det enkelte medlem
• gøre sig tanker om kontingentstruktur og økonomi
– ikke som det primære mål, men i form af afledte
effekter af eventuelle forandringer bør diverse kon
sekvenser ridses op
Arbejdsgruppen fremlægger anbefalinger på baggrund
af den skriftlige afrapportering til DJ’s hovedbestyrelse
senest på HB-mødet 17.-18. januar 2019.

2. INTRODUKTION
- DERFOR BLIVER VI NØDT TIL AT FLYTTE OS

Vores fagligheder og vores arbejdsmarked forandrer
sig med en rasende fart. Den brogede medlemsskare
i DJ stiller helt andre krav til deres fagforening end
tidligere, da medlemmernes arbejdsliv var langt mere
ensartet. Og når medlemmernes arbejdsliv flytter sig,
skal DJ selvfølgelig flytte sig med.
DJ er gået fra i 1961 at repræsentere den helt klassiske
journalist og pressefotograf i et homogent fællesskab,
hvor alle var ansat på en dagbladsoverenskomst og
arbejdede på samme måde. Alle medlemmer havde
fagligheden, arbejdsvilkårene og mediepolitikken til
fælles.
I dag er DJ fagforening for en lang række af fagligheder
og ansættelsesformer. Vi udgør til sammen det faglige
fællesskab for knap 18.500 medlemmer, der kommu
nikerer, tager fotos, oversætter billedmedier, studerer,
layouter, holder foredrag, illustrerer, blogger, rådgiver,
laver grafik og bedriver journalistik på alle tænkelige
platforme.
Vi er freelancere, overenskomstansatte, selvstændi
ge, studerende, ledige, projektansatte, vikarer, ledere,
pensionister, fastansatte uden overenskomst, kombi
natører og tidsbegrænsede.
Arbejdsgruppen ser en række bekymrende tendenser,
som vi med vores anbefalinger forsøger at imødegå:
Et mere usikkert og individualiseret arbejdsmarked,
pres på løn- og arbejdsvilkår, økonomisk skrantende
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medier og et dårligt organiseret kommunikations
arbejdsmarked.
Kun omkring halvdelen af DJ’s medlemmer er i dag
ansat på en overenskomst, og et overslag peger på, at
godt hver fjerde er ’atypisk beskæftiget’. Et stigende
antal medlemmer har ingen tillidsrepræsentant at gå til
og skal forhandle om egne vilkår.
At der er pres på løn- og arbejdsvilkår i branchen, og at
’markedsværdien’ for journalistisk arbejde er faldende,
er dimittendlønningerne en illustration af. DJ’s dimit
tendstatistik viser, at startlønnen har udviklet sig svagt
fra 30.632 kr. i 2007 til 31.895 kr. i 2017.
Skulle dimittendlønnen i perioden have fulgt med
forbrugerprisstigningerne siden oktober 2007, burde
den i oktober 2017 have været 35.250 kr. Og skulle
den have fulgt udviklingen i DJ-medlemmernes gen
nemsnitsløn, skulle den have været 34.570 kr. Så i den
sammenligning er startlønnens købekraft udhulet, selv
om den ikke er faldet nominelt.
Kernen i DJ’s arbejde er fortsat de mange overens
komster, som er tilpasset de enkelte virksomheder.
Derfor er medarbejderforeningerne en central del af
DJ’s demokrati, for de giver mandat til tillidsrepræsen
tanten, udtager krav til lokale aftaler og sikrer med
arbejderindflydelsen på arbejdspladserne.

DJ har siden sin fødsel haft medlemsfremgang hvert
eneste år. Men vi oplever nu, at medlemstallet stag
nerer, for medlemmerne kommer ikke længere af sig
selv, og flere melder sig ud, fordi de ikke umiddelbart
oplever værdi for deres kontingent.
Vi ser et stort behov for bedre at organisere kommu
nikationsområdet, som er spredt på en række faglige
organisationer: Djøf, Dansk Magisterforening, Kommu
nikation & Sprog og altså DJ. Vi skal være det naturlige
valg og den stærkeste fagforening for kommunika
tionsansatte, for en langt bedre organisering gør os i
stand til at løfte vilkårene på området og synliggøre
vigtigheden af kommunikationsfaglighederne. Der er
brug for, at vi rykker sammen!

Men hvis privatansatte kommunikatører aldrig får
udsigt til en overenskomst, finder deres efteruddan
				
nelse og kurser andre steder og i øvrigt ikke identifi
Medlemstal for DJ er de faktiske tal
cerer sig med hverken fag- eller mediepolitik, kan det
Fordelingen på brancher er vores bedste skøn
være svært at finde svaret på, hvorfor de skal vælge
				
DJ i sin nuværende form.
1961
1995
2015
Den fagprofessionelle identitet skal styrkes, og derfor
Medlemstal i alt i Dansk Journalistforbund
700
7700
17700
er det vigtigt, at de faglige fællesskaber rykker tæt
Medlemstal fraregnet pensionister og studerende		 6200
12500
på den enkeltes arbejdsvirkelighed – ikke geografisk,
Heraf journalister*
700
5100
8700
men fagfagligt. Hvis medlemmerne ikke oplever, at
Heraf kommunikatører
0
1100
3800
forbundet kender og forstår deres faglighed og ud
				
fordringer, vil de se sig om efter andre fællesskaber.
* Journalister bredt forstået som indholdsleverandører til medierne 			

DJ’s medlemssammensætning

				
Journalisters* (ansatte) fordeling på brancher :					
		
Dagblade
600
2170
1800
Distriktsblade		109
77
Magasiner, fagblade mv.		
500
800
DR		671
935
TV2 incl. Regioner		
400
730
				
Journalister* (mindre virksomheder, freelance, løsere tilknyttede og ej oplyst) :
Denne voksende gruppe leverer indhold både til trykte og elektroniske
1250
4358
medier, netmedier og produktionsselskaber				
I alt		
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5100

8700

Med de usikre og individuelle vilkår og de nye
medlemsgrupper følger nye krav til os som fagforen
ing. Hvis vi skal blive ved med at være relevant for
vores medlemmer – og kommende medlemmer
- skal vi påtage os nogle nye roller:
• Vi skal skaffe kolleger og faglige netværk til
medlemmerne
• Vi skal være fagligt identitetsskabende for alle
• Vi skal skabe fagfaglige aktiviteter tæt på
medlemmerne
• Vi skal være ’first mover’ og vide, hvor faglighederne
bevæger sig hen
• Vi skal sikre muligheden for livslang læring og
opkvalificering
• Vi skal formidle opgaver og job til og mellem vores
medlemmer
• Vi skal være et branchefællesskab for selvstændige
medlemmer og hjælpe med regnskab, revision, skat,
moms, konkurrenceregler, erhvervslejemål osv.
• Vi skal udvikle alternativer til tillidsrepræsentanter for
dem, der ikke har
Hastige forandringer på arbejdsmarkedet og i medie
billedet kræver desuden, at DJ har et handlekraftigt
demokrati. Vi skal være i stand til at træffe beslutnin
ger, som afspejler alle medlemmer og ikke blot dem,
som har mulighed for at engagere sig aktivt i fore
ningsdemokratiet.
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Vi slås med mange andre om medlemmernes tid og
opmærksomhed. Både centrale og decentrale enheder
i DJ kan mærke, at det er blevet sværere at trække folk
til faglige og fagpolitiske arrangementer. Derfor skal vi
sænke barren for deltagelse og gøre det både lettere
og mere tilgængeligt at være med i DJ’s fællesskaber.
Mange af de nye medlemsgrupper i DJ melder sig ikke
ind for de blafrende, røde faner, men for det faglige
fællesskab. Nogle af dem har ikke erfaring med at være
fagligt organiseret og har oplevet en barriere i at møde
DJ’s struktur og skulle træffe valg om medlemskab af
grupper, foreninger og kredse ved indmeldelse. Vores
opbygning er ikke logisk.
Arbejdsgruppen er optaget af, at fremtidens demokrati
i DJ skal:
• Afspejle medlemssammensætningen og faglig
hederne
• Sikre en lige repræsentation
• Strammes op
• Sikre stærkere mandater
• Være til at forklare og gennemskue
• Være enklere at engagere sig i
• Indeholde så få tvangsfællesskaber som muligt
• Tage udgangspunkt i medlemmets faglige identitet
• Understøtte medlemmernes egne initiativer
• Udvikle digitale løsninger for medlemsdemokrati

Vi frygter, at alternativet til at skabe et enklere, over
skueligt og mere handlekraftigt demokrati er, at vi mis
ter medlemmer. Dermed mister vi også vores muskler
som forhandler og samfundsaktør, for en fagforenings
styrke ligger i en finmasket organisering.
Arbejdsgruppens kommissorium slår fast, at vi skal
’tage medlemmets udgangspunkt, ikke de eksisteren
de strukturers. Det betyder, at muligheden for at få
indflydelse, blive inddraget i beslutninger og aktiviteter
i DJ skal belyses ud fra det enkelte medlem’.
I nærværende rapport kan du finde de svar, vi er nået
frem til. Der findes ingen enkle eller klare svar på de
store spørgsmål, og derfor vil vi på nogle områder
præsentere flere forskellige muligheder for foran
dringer i DJ’s demokrati.
Vi håber, at du vil læse rapporten og tage imod vores
anbefalinger med samme udgangspunkt, som vi har
taget: Det enkelte medlems.
/Fremtidens Forbund, januar 2019

3. METODE OG PROCES

A R B E J DS G R U PPE N S SA M M E N SÆ T N I N G
Delegeretmøde i 2017 skød en række principielle og
strukturelle spørgsmål til hjørne og bad hovedbesty
relsen om i den kommende toårige periode at forbere
de diskussionerne bedre med henblik på at fremsætte
nye forslag på delegeretmøde 2019.

Formandskabet indstillede til hovedbestyrelsen at god
kende en sammensætning fra mange fagligheder og
med forskellige erfaringsniveauer fra det fagpolitiske
arbejde. Særligt var fokus på de yngre medlemmer,
som skal arve ’Fremtidens forbund’. Der er skelet mere
til fagligheder og ansættelsesformer end repræsentan
ter for eksisterende organer i forbundet:

Da hovedbestyrelsen derfor i forsommeren 2017
besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at disku
tere og komme med anbefalinger om DJ’s fremtidige
rolle og struktur, stod det klart, at gruppen skulle sam
mensættes bredt og med mange forskellige stemmer,
så vi kunne få ’rystet posen’.

Erik Petri, selvstændig bladtegner
Troels Gadegaard Frølich, kommunikationskonsulent
i HK
Helena Mandsberg, digital kommunikatør i Nykredit
Lisbeth Kiel, selvstændig blogger
Maria Becher Trier, journalist på Folkeskolen

Sebastian Risbøl Jacobsen, studerende RUC
Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet
Klaus Buster Jensen, journalist på DR
Tine Johansen, næstformand DJ
Mathias Bay Lynggaard, journalist
og tillidsrepræsentant på DR
Camilla Metelmann, projektansat på TV2 Syd
De to sidstnævnte er undervejs trådt ud af arbejds
gruppen på grund af arbejdspres.
Sekretær for arbejdsgruppen er direktør Linda Garlov
og senere også politisk konsulent Anna Langhorn.
24. oktober 2018:
Besøg af Søren
Schultz: Hvad er de
centrale pointer fra ek-

2. maj 2018:

spertgruppen Fagenes

Inspirationsmøde

Tidslinje for arbejdsgruppens virke

Fremtid? Opsamling fra

22.-23. april 2018:

med Zack Exley, tid-

20. august 2018:

TR-stævne. Gennem-

4.-5. november

Fagligt Forum. Oplæg

ligere kampagnechef

Besøg af Teknisk Lands-

gang af forslag fra DJ

2018:

forbund og Simon Huldén

Kommunikation

Fagfestival

og gruppediskussioner for Bernie Sanders

fra det finske journalist4.-5. februar 2018:

forbund: Freelancebu-

Fremtidsværksted.

28. maj 2018:

reauer – skal DJ ha’ sådan

31. august 2017:

8. november 2017:

Analyse af positive og

15. marts 2018:

Strukturdebat.

et? Videre med konkrete

25.-26. september

22. november

Sættemøde. Hvem er

Rigets tilstand.

negative scenarier,

Opsamling og for-

Konkrete oplæg fra

struktur-forslag. Gennem-

2018:

2018:

vi, og hvad er vores

DJ’s opbygning.

drømme og realistiske

beredelse af Fagligt

Klaus Buster Jensen

gang af input fra samtlige

TR-stævne. Oplæg og

Udkast til rapport til Gennemgang af

opgave?

SWOT-analyse

ideer.

Forum

og Lars Lindskov

kredsbestyrelser

gruppediskussioner

Hovedbestyrelsen

2018
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3. januar 2019:
rapport

2019

S WOT-A N A LYS E
Efter et første sættemøde lavede arbejdsgruppen en
SWOT-analyse for at udpege DJ’s styrker, svagheder,
muligheder og trusler og for at klarlægge DJ’s position.
Analysen har dannet baggrund for gruppens videre
arbejde med Fremtidens forbund. Her arbejdsgruppens
analyse i stikordsform:
Styrker :
Organisering:
• Gode og virksomhedstilpassede overenskomster
• Favner hele medie og kommunikationsbranchen
• Samler branchen i fællesskaber (f.eks i Kravling
– fotokravling, kommunikationskravling)
• Struktur – det nære fælleskab/kludetæppe med
kredse, specialgrupper og netværk
• Fagligt funderede specialgrupper
• Gode tillidsfolk – mange fagligt aktive
• De stærke studenterorganisationer
Service:
• Dygtig rådgivning inden for ansættelsesret,
karriere og ophavsret
• Gode kurser til alle grupper
• Mange spændende fagfaglige arrangementer
• Stærkt ophavsretsarbejde
• Monopol på aftaler inden for medier (næsten)
• Høj medlemstilfredshed
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Andet:
• Stærkt brand blandt studerende
• Stærkt brand i medieverdenen
• Stor indflydelse på det mediepolitiske område
• Stor indflydelse på uddannelserne
• Stærke ambassadører blandt medlemmerne
• Identitetsfællesskab/ stammefællesskab
• Høj fagfaglighed

• DJ-medlemskab er blåstemplingen af journalister
• Standsforening for journalister – pressekortet
• Stærk økonomi i DJ
• Dygtige medarbejdere
• Data/viden om medlemmerne

Svagheder:
Udefra:
• Konkurrence om medlemmer på komm.området
• DJ mangler stærkt brand på komm.området
• Lav organisationsprocent inden for kommunikation
• Komm.medarbejdere kan ikke se værdien af en
fagforening
• Konkurrencemyndighederne gør det svært
i forhold til freelancere
Internt:
• Journalister dominerer DJ. Det er journalisterne
versus resten
• Navnet er ekskluderende
• Forventningspres fra medlemmerne i forhold til
at løse deres udfordringer
• Dyrt kontingent
• Engagement på kommunikationsområdet blandt
medlemmerne er lavt
• Der er et ekskluderende mindset blandt dele af
medlemsgruppen
• Indkomstkrav 18.000 kr.
• Ulogiske tvangsfællesskaber (Kredse – grupper)
• Der er et forvirrende medlemssystem med
mangelfulde data
• Manglende driftsoverskud på sigt
• Manglende fastholdelse af faglige talenter
• Demokratisk struktur - slap og skæv demokratisk
struktur

9

FREM T I DE N S FO R B U N D 2 0 19

• Svært at lave forandringer. Dele af medlemmerne
er imod forandringer. En moden organisation som
DJ er svær at forandre
• Indforståethed i retorikken, også i fagbladet
• Identitet for kommunikatører er svag i DJ
• Forandringsmodstand blandt medlemmer og
medarbejdere i forhold til egne områder
• Manglende aktivisme – manglende mod
Trusler
Udefra:
• Tidsånden
• Brug og smid væk ansættelsesforhold
• Overudbud af freelancere
• Deleøkonomi
• EU konkurrenceret/Arbejdsmarkedspolitik
• Den danske model er presset
• Andre måder at organisere os på
(brancheorganisationer/freelancere)
• Mediernes manglende troværdighed
• Globalisering
• Sociale medier sætter dagsordenen. Medierne
mister status
• Internationale aktørers påvirkning af medie
arbejdsmarkedet
• Teknologisk udvikling - outsourcing
• Alternative netværk, som dækker behov (K-forum)
• Mediebranchen er presset

Indefra:
• DJs manglende fremsynethed
• Manglende forandringsvillighed blandt tillidsvalgte
• Identifikationen med DJ falder
• Medlemmernes behov dækkes af sociale medier
Muligheder:
Internt i DJ:
• Kommunikationsområdet vokser stadig. DJ skal
organisere flere
• Fremtidens identitetsfællesskab for medlemmerne
• Stærkere samarbejde mellem visuelle, teksttunge
osv.
• Inspirere hinanden på tværs af fagene
– mere v idendeling
• Fastholde aktive studerende efter afslutning
af uddannelse
• Styrke DJ i forhold til kommunikationsområdet
• DJ fokus på kompetenceudvikling
• DJ skal facilitere flere relevante netværk
• Skræddersy tilbud til forskellige grupper
• DJ skal styrke rådgivning på kommunikationsområdet
• Flere skal bruge DJ’s service og arrangementer
• DJ skal hjælpe medlemmer til at kunne agere i en
kompleks verden
• DJ skal levere svar på medlemmernes udfordringer

På brancheniveau:
• Krav om højere faglighed i journalistik
og kommunikation
• Løse tillidskrise til medierne
• Bruge samvittighedsklausul
Kommunikation:
• DJ skal kommunikere mere lækkert
• DJ skal have øget synlighed
• DJ skal fortælle mere om, hvad vi gør
• Udnytte, at DJ har spændende medlemmer
• Fagbladet skal favne alle medlemsgrupper
På baggrund af analysen identificerede arbejdsgruppen
tre hovedudfordringer, som skulle være omdrejnings
punktet for anbefalingerne til hovedbestyrelsen:
-	Flere og flere løst ansatte
-	Dårlig organisering på kommunikationsområdet
-	Et kriseramt og usikkert mediearbejdsmarked
F R E MT I DS VÆ R K S T E D
Arbejdsgruppen gennemførte i februar 2018 et frem
tidsværksted, som er beregnet til at skabe ideer, sætte
gang i udviklingen, løsne op for vanetænkningen
og formulere fælles målsætninger.

10

FREM T I DE N S FO R B U N D 2 0 19

Tema for fremtidsværksted:
DJ som den bedste fagforening for Medier
og Kommunikation 2025
- Er DJ rustet til fremtiden?
- Kan DJ være et meningsfyldt fællesskab for
individualister?
- Hvorfor – hvad vil verden mangle, hvis DJ ikke
fandtes?
- Hvilken vigtig rolle har DJ i samfundet?
Arbejdsgruppen gennemførte i løbet af halvandet døgn
tre faser: Kritik-, utopi- og realiseringsfasen. Det vil
føre for vidt at gennemgå hele det omfattende frem
tidsværksted.
Øvelsen mundede ud i fire overordnede temaer, som
arbejdsgruppen ville inddrage Fagligt Forum i overve
jelserne af.
-	Hvad binder os sammen?
-	Hvordan får vi et handlekraftigt demokrati?
-	Hvordan skaber vi bedre vilkår for freelancere
og løst tilknyttede?
-	Hvordan bliver DJ ’first mover’?

D E BAT T E R PÅ FAG LI G T F O R U M
Arbejdsgruppen havde udvalgt fire temaer, som blev
sat til debat på Fagligt Forum i frivilligt valgte grupper.
-	Hvad binder os sammen?
-	Hvordan får vi et handlekraftigt demokrati?
-	Bedre vilkår til freelancere og løst tilknyttede
-	DJ som ’first mover’
Der blev taget referat af alle gruppediskussioner, som
siden er blevet brugt i arbejdsgruppens diskussioner.
D E BAT T E R PÅ T R-S TÆ V N E
På TR-stævnet i september 2018 blev DJ’s struktur
sat til debat blandt DJ’s tillidsvalgte. Arbejdsgruppen
havde valgt følgende emner:
-	Et nyt og mindre delegeretmøde
-	Et nyt Fagligt Forum
-	En ny kreds- og gruppestruktur
De tre struktur-emner blev valgt til TR-stævnet, fordi
de tillidsvalgte forventedes at have både stor indsigt
og stor interesse i DJ’s demokratiske struktur.
Gruppediskussionerne forløb livligt – i særdeleshed
den om en ny gruppe- og kredsstruktur.
Referaterne fra TR-stævnet er blevet brugt i arbejds
gruppens videre diskussioner om DJ’s struktur.

ØV R I G T S K R I F T LI G T M AT E R I A LE
Arbejdsgruppen har i sit arbejde desuden inddraget
skriftligt materiale:
-	Input fra kredsene
-	Input fra DJ Kommunikation

-	Beskrivelser af strukturerne i andre faglige
organisationer
-	Debatindlæg
-	Oplæg fra Fagenes Fremtid

Erik Petri samlede op på debatten på Fagligt Forum med denne tegning
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-	Indhentede oplysninger fra sekretariatet,
grupper og kredse
-	Dataindsamling om medlemmerne

4. DJ OG FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

I 1961 blev DJ stiftet som en fusion af tidligere journa
listforeninger. Ved stiftelsen var der 1000 medlemmer
i foreningen, som i dag rummer godt 18.300 medlem
mer, der beskæftiger sig med journalistik, medier og
kommunikation.
DJ var således i begyndelsen både en klassisk faglig
organisation, men også en professionsorganisation/
standsforening. DJ har traditionelt haft en stærk posi
tion og en høj organiseringsgrad inden for det klassiske
medieområde. Sådan er det stadig væk.
Men i takt med at mediearbejdsmarkedet er stagneret,
og flere af DJ’s medlemmer er begyndt at arbejde
inden for andre områder end de klassiske journalis
tiske, har DJ udviklet sig til at blive en bredt funderet
organisation, som organiserer både kommunikatører,
grafikere, fotografer, tegnere, bloggere og andre, som
arbejder med medier og kommunikation.
E T F O R A N D R E T A R B E J DS M A R K E D
De tre hovedfag, som DJ i dag organiserer – journal
ister, kommunikatører og visuelle formidlere – har en
vigtig ting til fælles. De er alle en del af et usikkert
arbejdsmarked og en branche under pres.
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I Kulturstyrelsens rapport ”Globaliseringen af den
danske mediebranche” fra 2017 beskrives den store
transformation, som det danske mediemarked har
undergået i løbet af de seneste 30 år. Hvad der indtil
slutningen af 1980’erne var et nationalt afskærmet
marked for danske print-, tv- og radiomedier,
baseret på velkendte teknologier, hundrede år gamle
værdikæder og forretningsmodeller, er i dag et globalt
og grænseløst marked.
I kraft af teknologien er mediernes forretningsmodeller
i opløsning, fordi både mediebrugere og annoncører
søger hen på andre platforme end de danske.
Denne udvikling har naturligvis stor betydning for DJ’s
medlemmer, og derfor nedsatte DJ i 2017 ekspert
gruppen Fagenes Fremtid, som har til formål at opridse
de teknologiske, økonomiske, kulturelle, sociale og
politiske tendenser, som former fremtiden for fagene i
medie- og kommunikationsbranchen.
Arbejdsgruppen har på et møde med projektleder for
ekspertgruppen Søren Schultz Jørgensen drøftet de
tendenser og anbefalinger, Fagenes Fremtid vil frem
lægge i en rapport i løbet af foråret. Især fire af de
tendenser, Fagenes Fremtid har beskrevet, har be
tydning for nogle af de anbefalinger, som Fremtidens
Forbund kommer med i nærværende rapport.

KO N S TA N T F O R A N D R I N G S O M
G R U N DV I LK Å R
Hastigheden for teknologiske forandringer skrues
konstant i vejret i medie- og kommunikationsbranchen.
Nye teknologier, platforme og værktøjer vil blive ved
med at opstå og brugernes medievaner vil konstant
forandre sig. For DJ’s medlemmer betyder det, at
omstillingsparathed og kompetenceudvikling bliver
det absolut vigtigste, hvis man vil kunne konkurrere på
markedet.
M E D I E R N E S G AT E K E E PI N G S VÆ K K E S
En af de største omvæltninger, der er sket i medie- og
kommunikationsbranchen er, at borgerne selv er blevet
indholdsproducenter. Uanset om det er tekst, lyd eller
billede kan borgere og organisationer selv kommuni
kere hurtigt og nemt og i en kvalitet, som hele tiden
bliver bedre og bedre.
Denne udvikling gør, at journalistikkens faglige styrke
position svækkes, mens det giver kommunikatører nye
muligheder.

N Y E H Y B R I D F O R M E R VO K S E R F R E M
Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder også, at
de tre fag, som DJ organiserer, skubbes i retning af
hinanden set fra et brugerperspektiv. Annoncering,
informationsformidling og journalistik smelter sammen
i nye hybridgenrer, og grænserne mellem tekst, lyd
og billeder bliver mindre markante. DJ’s medlemmer
skal derfor i fremtiden kunne tænke og arbejde i alle
medieformer og formater.
D E T F LE K S I B LE A R B E J DS M A R K E D
O G G I G - Ø KO N O M I E N
En sidste vigtig tendens på arbejdsmarkedet er, at
der er opbrud i ansættelses- og organiseringsformer.
Færre af DJ’s medlemmer vil være ansat på overens
komst, og mange kommer til at stifte bekendtskab
med forskellige nye job- og beskæftigelsesformer, som
går på tværs af eller blander den oprindelige måde at
tænke i arbejdsgiver og lønmodtager på.
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Der sker i øjeblikket en fleksibilisering af arbejdsmar
kedet. Det betyder, at flere vil få en løsere tilknytning
til det traditionelle arbejdsmarked med potentielt færre
arbejdsmarkedsrettigheder. Det kan føre til en såkaldt
prekarisering af arbejdsmarkedet på medie- og kom
munikationsområdet, som kan resultere både i større
utryghed og i mere frihed for den enkelte.

De teknologiske og faglige opbrud og nybrud, som
Fagenes Fremtid beskriver, har så gennemgribende
konsekvenser for den måde journalistikken og kom
munikationsfagene forstår sig selv på og arbejder på,
at det er nødvendigt, at DJ påtager sig nogle nye roller
for at støtte medlemmerne og hjælpe dem til at forme
fremtidens fag.

5. DJ’S NYE ROLLER
- anbefalinger fra arbejdsgruppen

Overenskomster og kollektive aftaler er DJ’s stærke
fundament, og sådan skal det fortsat være. Men færre
og færre af DJ’s medlemmer er omfattet af aftalerne.
I takt med, at stadig flere medlemmer af DJ er ansat
eller tilknyttet på individuelle vilkår, ændrer kravene
sig til fagforeningen. Det faglige fællesskab, læring,
jobformidling og højere grad af understøttelse af
selvstændige er nogle af de nye roller, som arbejds
gruppen ser for DJ i fremtiden.
Arbejdsgruppen har diskuteret behovet for, at DJ har
andet og mere at tilbyde end den klassiske forhandler
af løn- og arbejdsvilkår og standsforening med fokus
på det frie ord og pressefrihed.
Fagforeningen bør i højere grad være et sted, hvor
medlemmerne kan kigge hen for at se, hvor deres fag
bevæger sig hen, og som hele tiden kan hjælpe med
lemmerne med at blive klædt på til de nyeste krav og
kompetencer. Fremtidens fagforening skal være first
mover inden for faglighederne.
Vi vil i følgende afsnit beskrive nye tiltag, som DJ kan
søsætte, for at imødekomme fremtidens forventnin
ger fra medlemmerne. Ingen af tiltagene vil kræve en
delegeretmødebeslutning og er altså en slags idékata
log, som hovedbestyrelsen kan plukke fra.
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DJ S O M E K S PE RT PÅ FAG E N E

Arbejdsgruppen anbefaler, at DJ
sammen med specialgrupperne (og
-foreningerne) får til opgave at hjælpe
medlemmerne med at være klædt på til
fremtidens arbejdsmarked.
Særligt når det gælder fagene, er der brug for, at DJ
har en stærkere stemme i samfundet. DJ skal være
’eksperten’, der sætter ord på, hvorfor journalistik og
kommunikation er vigtige for samfundet, og som kan
tegne tendenser og bevægelser inden for faglighed
erne.
Gennem Pressens Uddannelsesfond driver DJ sammen
med arbejdsgiverne Mediernes Efteruddannelse, som
udbyder kurser og efteruddannelse til medlemmerne.
Men der er desuden behov for, at DJ kan hjælpe
medlemmerne med at se, hvor faglighederne bevæger
sig hen. Hvilke kompetencer skal jeg tilegne mig for at
sikre min beskæftigelse i fremtiden?
DJ skal kende grundfaglighederne i dybden, men skal
kunne rådgive medlemmerne til at bestige de faglige
skel. Når for eksempel dagbladene nedlægger fotoaf
delingerne, skal DJ have svar på, hvordan fotograferne
kan bruge deres visuelle fortælleegenskaber på en ny
måde i et andet marked end det publicistiske.

DJ skal være velbevandret i landskabet for kursus- og
videreuddannelse – også uden for Mediernes Efter
uddannelse – så medlemmerne bliver klædt på til
fremtiden.
Kompetenceudvikling handler ikke udelukkende om
at deltage i kurser, men kan også være en on-going
vedligeholdelsesproces. DJ kan overveje selv at lave
små tutorials om nye redskaber etc. til medlemmerne
og i øvrigt at streame kurser og arrangementer, så alle
uanset geografi får glæde af deres medlemskab.
Specialgrupperne får en central rolle i at klæde med
lemmerne fagligt på til at klare sig i konkurrencen, for
specialgrupperne er tættere på de enkelte fagligheder
og den udvikling, de gennemgår.
Arbejdet med fremtidens kompetencer kan tage ud
gangspunkt i rapporten fra ekspertgruppen Fagenes
Fremtid.
DJ S O M D E N M O D E R N E J O B F O R M I D LE R

Arbejdsgruppen anbefaler, at DJ
udvikler sin egen platform for
opgaveformidling.
Platformsøkonomien er i hastig vækst. Opgaver og
job formidles på digitale platforme - ofte med en

en. Her vil medlemmerne kunne præsentere sig selv,
deres specialer og smagsprøver på deres arbejde.
DJ T I LBY D E R S E LVS TÆ N D I G -S E RV I C E

Arbejdsgruppen anbefaler, at DJ 
skaber et samlet tilbud med råd
givning, rabataftaler og advokat-
hjælp til selvstændige medlemmer.
Arbejdsgruppen har haft besøg af Teknisk Landsfor
bund og det finske journalistforbund, som begge driver
et freelancebureau – dog i to forskellige modeller. I
mellemtiden er også HK kommet på banen med sit
eget bureau.
nedadgående betaling til følge. Inden for DJ’s område
er platformen Worksome den største formidler, hvor
kommunikatører, journalister, fotografer og grafikere
kan oprette en profil for (forhåbentlig) at blive tilbudt
arbejde eller enkeltstående opgaver.
På det fotografiske område stiller for eksempel Indie
frame og Byrd platforme til rådighed for amatør
fotografer, der kan sælge deres billeder og videoer for
lavestbydende – uden tanke på løndannelse eller etik
under optagelserne.
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Platformsøkonomien kan ikke bekæmpes, og den har
også vist sig svær at overenskomstdække. Derfor er
arbejdsgruppens anbefaling, at DJ udvikler sin egen
platform – den moderne jobformidling – som kan slå
sig op på at samle de professionelle inden for kommu
nikation, journalistik, foto og grafik. DJ kan være garant
for, at opgaverne løses ud fra nogle fælles etiske
standarder.
På egen platform vil DJ kunne rådgive om fair priser og
lægge standardkontrakter op, som medlemmerne kan
bruge for at få de rigtige formuleringer om ophavsret,
afbudspolitik etc. ind i deres aftale med opdragsgiver

Arbejdsgruppen har diskuteret, om også DJ skal lancere
et freelancebureau, og er nået frem til, at det i så fald
skal være efter en helt tredje model.
Teknisk Landsforbund og HK driver freelancebureauer,
der først og fremmest har til formål at veksle en status
som selvstændig til lønmodtager. Det betyder, at man
’ansættes’ i bureauet og fx kan modtage løn under
sygdom. Tilbuddet retter sig primært til nye free
lancere eller dem, der har det tungt med al administra
tionen ved at være selvstændig.

Arbejdsgruppen synes, at både de danske og den finske
model for freelancebureau er glimrende initiativer, men
er ikke overbevist om, at de er de rigtige tilbud til DJ’s
medlemmer. DJ har i mange år kørt BIZ-kurser, hvor
medlemmerne er blevet uddannet til opgaverne som
selvstændige, og desuden findes udmærkede fakture
ringssystemer online.
Derfor ser arbejdsgruppen en anden model for sig, som
i højere grad er et fullservice-tilbud til professionelle
freelancere: Et selvstændig-univers (på DJ’s hjemme
side), hvor man kan få hjælp til kontraktudformning,
skat, inkasso, rabat på r evisorhjælp, erhvervslejemål
osv. Den kan være en slags ’overbygning’ på TL og HK’s
modeller for ny-udsprungne freelancere.
Her samler DJ en lang række tilbud, råd og rabatter til
selvstændige medlemmer.
DJ kan desuden overveje at skabe et decideret ’vækst
hus’ med fleksible arbejdsstationer.
DJ I N D D R AG E R F LE R E

Arbejdsgruppen anbefaler, at DJ
indfører en fast procedure med
at indhente input fra engagerede
medlemmer, når der udvikles politik
og strategier.
16
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Flere hundrede DJ-medlemmer er fagligt aktive som
TR, AMR, aktive i specialgrupper, - foreninger og kred
se. Det er en stor styrke, som skal bevares og udvikles.
Men for langt størstedelen af DJ’s medlemmer er deres
fagforening ikke noget, de står op om morgenen og
tænker på. Den skal bare være der, når de har brug for
den.
Men DJ har en masse viden, kompetencer og engage
ment til stede i medlemsskaren, som ikke bliver bragt
i spil, fordi man enten er ’menigt medlem’ eller ’fagligt
aktiv’ med generalforsamlinger, vedtægter og lange
møder til følge.
Arbejdsgruppen mener, at det skal være lettere at
engagere sig i DJ uden at blive mødt med foreninges
bureaukrati. DJ skal i højre grad dyrke medlems-
engagementet fra sag til sag og sænke barren for
deltagelse. På den måde kan vi få endnu flere til at
involvere sig i DJ.
Det viser eksempelvis arbejdet med offentlighedsloven
og med digital sikkerhed. I begge tilfælde har DJ samlet
en gruppe af medlemmer med en særlig erfaring og
viden, som har født ind til DJ’s politik på området og
været en slags ’backing-group’ for DJ’s politikere og
politiske sekretariat. Her har deltagerne kunnet nøjes
med at forholde sig til indholdet og ikke til DJ-formalia.

Arbejdsgruppen ser gerne, at DJ i langt flere t ilfælde
inddrager medlemmer, der kan samles om en sag.
Metoden egner sig til mange politiske områder, strate
gier, høringer osv.
Specialgrupper og -foreninger kan i højere grad bidrage
til DJ’s politikområder ved at udpege/foreslå medlem
mer til aktiviteter uden for de velkendte strukturer.
Den sænkede barre for engagement vil både styrke DJ
og medlemmernes engagement i sager, der optager
dem.
DJ U D DA N N E R A M BA SSA D Ø R E R

Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udpeges og uddannes flere ambassa
dører på områder, hvor der mangler
tillidsrepræsentanter.
Flere og flere af DJ’s medlemmer arbejder på ikke-
overenskomstdækkede arbejdspladser eller er ’atypisk
beskæftigede’ som freelancere eller tidsbegrænset
ansatte. Særligt inden for film- og tv-branchen er
korte projektansættelser mere reglen end undtagelsen.
Derfor har de heller ingen tillids- og arbejdsmiljø
repræsentanter, som kan give råd, vejledning, forhand
le kollektivt og tale deres sag over for arbejdsgiver.

DJ har med ambassadørordningen forsøgt at skabe et
alternativ til tillidsmandskorpset.
På film- og tv-området arbejder man som enten free
lancere eller i korte projektansættelser og er derfor
ikke organiseret i medarbejderforeninger med tillids
repræsentanter, man kan gå til.
Ambassadørkorpset bliver ’håndplukket’ af DJ og Film
& TV-Gruppen og er ikke tillidsmandbeskyttet. Det
ligger slet ikke i deres opdrag, at de skal ’fixe’ kolle
gernes problemer. Deres rolle er mere uformel. De får
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viden om DJ, DJ’s ydelser, lovgivning, regler, aftaler
og konflikthåndtering, og så er det tanken, at de skal
sprede den viden i branchen og opfordre kollegerne til
at bruge DJ.
Desuden skal de fortælle DJ om de problemer, ten
denser og mønstre, de oplever eller hører om fra deres
kolleger. Den vigtige viden giver DJ mulighed for at
handle på problemerne. Som ambassadører inviteres de
desuden til at komme med forslag til, hvordan DJ kan
løfte vilkårene på deres område – både stort og småt.

DJ ’ S N U VÆ R E N D E S T R U K T U R
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6. FORSLAG TIL NY STRUKTUR
- anbefalinger fra arbejdsgruppen

Som man kan se på tegningen af DJ’s struktur på side
18, er DJ’s opbygning ikke logisk og bærer præg af, at
medlemsskaren er vokset gennem årene, og at der
kontinuerligt er blevet ’klistret’ nye dele på den
demokratiske struktur. Nye medlemmer oplever
mødet med DJ’s mange organer som uoverskueligt.
Specialgrupperne organiserer efter fagligheder – dog
med undtagelse af Freelancegruppen, som organiserer
efter ansættelsesformen.
Specialforeningerne repræsenterer også fagligheder og
har karakter af standsforeninger uden ret til at vælge
delegerede.
Kredsene organiserer efter geografi på tværs af fag
ligheder og ansættelsesformer, og her er det obliga
torisk for alle at være medlem.
Der sker nogle store forandringer med medierne og
vores arbejdsmarked i de disse år, og med fremtidens
arbejdsmarked opstår nye behov.
Derfor er der brug for, at forbundet hele tiden kan
rette kursen til og være handlekraftig. Det er nød
vendigt og også hvad tidligere medlemsundersøgelser
viser, at medlemmerne vil have. Men så skal det også
ske på et stærkt demokratisk mandat.
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Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på at
få ryddet op i gamle strukturer, som kan være med til
at skabe barrierer for, at DJ kan udvikle sig og forblive
relevant for alle medlemmer – og ikke blot de mest
fagligt aktive.
Selvom behovet er tydeligt, er det altid svært at gen
nemføre strukturforandringer i en organisation som DJ.
Det skyldes, at forandringerne indebærer en omforde
ling af indflydelse, som skal besluttes af dem, der kan
risikere at miste indflydelse.
DJ’s demokrati skal være for alle medlemmer. Man
skal være fuldgyldig deltager i demokratiet, uanset om
man er fastansat eller freelancer, om man er i arbejde
eller i en periode er udenfor arbejdsmarkedet, eller om
man er studerende eller pensionist. Disse principper
ønsker arbejdsgruppen at bibeholde i en evt. revision af
reglerne for valg af delegerede.
Arbejdsgruppen foreslår en række ændringer af den
politiske struktur.

E T S TÆ R K E R E D E M O K R AT I

Arbejdsgruppen anbefaler, at a ntallet
af mulige delegerede reduceres
væsentligt for at styrke repræsenta
tiviteten i DJ’s demokrati
Udgangspunktet for DJ´s nuværende struktur er, at
DJ’s medlemmer er ansat på en overenskomstdækket
arbejdsplads, hvor der er en medarbejderforening.
Udviklingen i DJ har gjort, at en stadig større del af
medlemmerne enten er ansat på individuelle kontrakter
eller er freelancere/selvstændige og korttidsansatte.
Disse grupper bruger ikke muligheden for at del
tage på delegeretmødet på samme måde som de
overenskomstdækkede arbejdspladser, hvor der er
medarbejderforeninger.
Det betyder, at der sker en skævvridning, hvor nogle
grupper af medlemmer er væsentlig bedre repræsen
teret en andre.

Nuværende antal valgte delegerede
I 2015 kunne der i alt vælges 661 delegerede, og der blev valgt 428 (65%).
I 2017 kunne der vælges 680 delegerede. Der blev valgt 370 (55 %).
Der er forskelle på i hvilken grad små, mellemstore og store valggrupper udnytter
deres muligheder for at vælge delegerede:
-	
-	
-	
-	
-	

ret til 1 delegeret
ret til 2
ret til 3
ret til 4 -7
ret til 8 eller flere

potentielle antal 43
potentielle antal 87
potentielle antal 106
potentielle antal 111
potentielle antal 427

valgt 18
valgt 61
valgt 75
valgt 78
valgt 243

42%
70%
71%
70%
57 %

Valggrupper med mellem 20 og 200 medlemmer
vælger procentvis flest. De helt små valgrupper har
sværest ved at udfylde pladserne, men også de store
grupper klarer sig i gennemsnit dårligere end mellem
gruppen.

Det er problematisk for demokratiet i DJ, at der gang
på gang står mange delegeretpladser tomme, og at
forbundslovenes fordelingsnøgle reelt set bliver sat ud
af spil, når der træffes store beslutninger om forbun
dets fremtid.

Der er store forskelle indbyrdes mellem de store grup
per. En optælling fra 2013 viser, at der i gennemsnit
blev valgt et antal delegerede, der i procent af det
antal, der kunne vælges, udgør:

Demokratiet er skævvredet ved delegeretmøderne,
hvor beslutningerne træffes. Arbejdsgruppen mener, at
der bør tilstræbes en repræsentativitet, som afspejler
medlemsgrupperne i forbundet bedre.

-	Kredsene
-	Specialgrupperne
-	Medarbejderforeningerne
-	Studerende

For eksempel har Film- og TV-Gruppen ved de seneste
delegeretmøder haft svært ved at fylde ret mange
pladser ud. I 2017 kunne gruppen vælge 39 delegere
de, men valgte 7, og kun 4 mødte op. Til gengæld er de
studerendes organisationer gode til at møde næsten
fuldtalligt op – senest 91 procent.
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Det er ikke de studerendes problem, at de er gode
til at udnytte den politiske indflydelse, de har ifølge
lovene. Men de ulige muligheder for at deltage i
delegeretmøde gør, at ikke alle grupper har den samme
stemme i afgørende beslutninger.
Færre delegerede vil sikre stærkere mandater og en
bedre forankring af de politiske dagsordener i baglan
det. Hvis man i højere grad skal opstilles og vælges i
stedet for bare at skrive sig på en liste, vil der skulle
argumenteres for opstillingen.

Der bliver ikke truffet beslutninger
– det siger det hele, at alt skydes til hjørne.
Der er brug for ændringer, for vi står og
træder vande’.
TR på dagblad på TR-stævnet.

Delegeretmøde i dag gør demokratiet ufokuseret og
slapt, fordi de færreste repræsenterer et bagland, som
har udstyret dem med et mandat.
Mange beslutninger sparkes til hjørne på delegeret
mødet, fordi så stor en forsamling har svært ved at
føre en ordentlig debat og træffe beslutninger på et
stærkt demokratisk mandat. Den demokratiske struk
tur bliver slap, fordi så mange ’løsgående’ delegerede
ikke nødvendigvis føler ansvar for at træffe beslutnin
ger, der rækker ud over dem selv.

Arbejdsgruppen ønsker sig, at det i højere grad er
forpligtende at deltage i delegeretmødet. Vi har kigget
på andre lignende organisationers besluttende myn
digheder: Blandt Danmarks Lærerforenings cirka
80.000 medlemmer vælges 242 delegerede til kon
gressen. I Norsk Journalistlag vælges 149 delegerede
blandt 8.500 medlemmer til landsmødet.
I begge eksempler er det vores vurdering, at de dele
gerede mere aktivt følger med i diskussionerne, og at
der er en langt bedre mødedisciplin.
Arbejdsgruppen finder, at der på DJ’s delegeretmøder
er mange deltagende, som ’flyver under radaren’.
Vores valgregler er tilmed indrettet, så det mulige
deltagerantal kontinuerligt stiger i takt med medlems
udviklingen.

Mange af de forandringstiltag, der foreslås,
skydes ned af folk, der ikke er repræsen
tative.’
Specialgruppeformand i debat på TR-stævnet.

En nedbringelse af deltagerantallet vil ikke ændre på
det praktiske deltagerantal, men udelukkende forde
lingsnøglen. Den vil sikre, at forbundets fagligheder og
grupperinger har samme mulighed for at gøre deres
indflydelse gældende.
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Det virker gammeldags. Folk gider ikke gå
ind i det, for det er stort og tungt. Der skal
klart skæres ned på antallet. Det virker som
markeringer fra politikere, og det præges
af de samme folk. De nye deltagere bliver
skræmt væk.’
TR på tv-station i debat på TR-stævnet.

Der skal være en balance mellem fastansatte
og freelancere. Der er for få delegerede, der
repræsenterer freelancere.’
Specialgruppeformand i debat på TR-stævnet.

En enig arbejdsgruppe finder det nødvendigt at ned
bringe antallet af delegerede for at skabe en mere
handlekraftig og konstruktiv øverste beslutnings
myndighed.
E T M E R E R E PR Æ S E N TAT I V T D E M O K R AT I
M E D N Y E VA LG R E G LE R

Arbejdsgruppen anbefaler en ny model
for valg af delegerede, så der skal fem
medlemmer til én delegeret, 20 til to
og derefter en ekstra per 60 medlemmer

Arbejdsgruppen har overvejet tre forskellige modeller
for nye valgregler for at nedbringe antallet af delege
rede.
I en af modellerne skal man være ti medlemmer for at
opnå den første delegerede. Den model er fravalgt,
fordi vi gerne vil have en indbygget mindretalsbeskyt
telse. Den sikres ved at lægge snittet ved fem med
lemmer.
Tilbage stod to modeller med forskellige fordelings
nøgler. Arbejdsgruppen har enstemmigt besluttet
sig for at pege på den model, som vi kalder
’5-20-60’-modellen. Samme model blev fremlagt på
delegeretmøde 2017, men ikke vedtaget, da forsam
lingen ønskede et mere ’ gennemarbejdet forslag’.
Arbejdsgruppen har fravalgt modellen ’5-20-75’, fordi
den vil ramme de største grupper uforholdsmæssigt
hårdt på grund af det sidste høje trin.

Nuværende valgregler:
”Stk. 2. Antallet af delegerede afhænger af antallet af
medlemmer på arbejdspladsen, jf. nedenstående tabel:
5-19
20-49
50-79
80-109
110-139
140-169
170-199

medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer

1 delegeret
2 delegerede
3 delegerede
4 delegerede
5 delegerede
6 delegerede
7 delegerede

Der vælges yderligere én delegeret pr. påbegyndt
30 medlemmer.”
Nye valgregler:
Ny formulering af § 1, stk. 2:
”Stk. 2. Antallet af delegerede afhænger af antallet af
medlemmer i valggruppen, jf. nedenstående tabel:
5-19 medlemmer
20-59 medlemmer
60-119 medlemmer

1 delegeret
2 delegerede
3 delegerede

Der vælges yderligere én delegeret pr. påbegyndt 60
medlemmer.”
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Den nye model giver et mindre gab mellem hvad, der
potentielt kan vælges, og det faktiske antal, som bliver

valgt. Der er til gengæld forskelle på, om r eduktionen
af det mulige sker i toppen eller i bunden.

Valggrupper før og efter ændring af reglerne:
Valggrupper med ret til

2017 antal grupper

2017 efter det nye forslag

1 delegeret

41

41

2 delegerede

36

39

3 delegerede

8

9

4 delegerede

5

9

5 delegerede

5

5

6 delegerede

5

3

7 delegerede

4

0

8 delegerede

2

1

9 delegerede

1

2

10 delegerede

2

0

11 delegerede

0

2

12 delegerede

0

0

13 delegerede

0

1

14 delegerede

0

1

15 delegerede og derover

9

4

Valgreglerne kan eventuelt fremtidssikres ved at
indbygge, at de justeres i forhold til et forhåbentligt
stadig stigende antal medlemmer, så det samlede antal
potentielle delegerede er det samme.
M E R E OV E R S K U E LI G E VA LG G R U PPE R
DJ’s valgregler er komplicerede at finde ud af for det
enkelte medlem, som har svært ved at finde ud af, hvor
man skal henvende sig for at blive valgt som delegeret.
Mange nye medlemmer oplever, at DJ er uoverskuelig.

Hvis vi skal kunne løse fremtidens udfordringer, skal vi have en velsmurt maskine.

Kredsbestyrelsesmedlem på TR-stævnet.

Specialgruppeformand på TR-stævnet på TR-stævnet.

Kredsene vælger meget få delegerede til DJ’s dele
geretmøde - senest kunne de kun fylde omkring hver
fjerde plads ud.
Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at der er
brug for et mere enkelt valgsystem, så medlemmerne
ved, hvor de er valgbare, og hvor de kan få indflydelse.

På min arbejdsplads synes mange nye medarbejdere, at organisationen er uoverskuelig.
Det er en ’stay-away’-organisation, som ikke
omfavner nye potentielle medlemmer.

Der er mange pladser, der ikke b
 liver besat,
fordi det er svært at være valgbar i kredsen.

TR på dagblad på TR-stævnet.

Det eneste, alle er medlem af, er en kreds, og
derfor bør vi tage udgangspunkt i kredsene.

Sammen med medarbejderforeningerne er kredsene i
dag i vores struktur grundlaget for vores demokrati og
aktiviteter. Men sidste år deltog mindre end 2 procent
af medlemmerne i kredsenes generalforsamlinger 250 ud af godt 15.000 medlemmer.

Det bør forenkles og ikke bare ske ved tvang.
Kredsene er for mange medlemmer bare en
festforening.
Stedfortræder på tv-station på TR-stævnet.
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Kredsbestyrelsesmedlem på TR-stævnet.

Kredsbestyrelsesmedlem og TR i det offentlige,
på TR-stævnet.

Til gengæld har arbejdsgruppen ikke kunnet tale sig til
rette om, hvilken model den anbefaler. Derfor præsen
teres to modeller: Én, hvor kredsene ikke længere
vælger delegerede, og én, hvor der er valgfrihed mel
lem kredse og grupper.

K R E DS E N E S O M KO LLE G I A LT N E T VÆ R K
(Forslag I)

Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler
en model, hvor alle delegerede
vælges i medarbejderforeninger eller
specialgrupper.
DJ’s geografiske kredse spiller en stor kollegial og social
rolle for mange medlemmer, herunder dem, som står
uden for arbejdsmarkedet. Kredsene sikrer, at der er
arrangementer og netværk i hele landet, og at DJ’s
medlemmer kan mødes på tværs af fagligheder og
arbejdspladser til fyraftensmøder, debatter, studieture
og arrangementer af mere social karakter.
Det mener arbejdsgruppen er en vigtig rolle, som der
ikke skal ændres på.
Men på grund af DJ’s komplicerede valgregler til dele
geretmøde er det i dag meget svært for kredsene at
udfylde deres pladser. Kun 28 % af kredsenes pladser
blev fyldt ved seneste delegeretmøde.

Et flertal i arbejdsgruppen foreslår et mere enkelt
valgsystem, hvor delegerede fremover vælges enten
på arbejdspladsen eller i en specialgruppe. Det bety
der, at alle medlemmer skal være enten omfattet af en
medarbejderforening eller være medlem i en special
gruppe.
Der skal ikke som i dag være en arbejdsløsheds
gruppe, som vælger delegerede i kredsen. Der skal
heller ikke fremover være en Kredsgruppe, som i dag
består af alle de medlemmer, som ikke er berettiget
til at vælge delegerede i en medarbejderforening, i
en specialgruppe eller i Arbejdsløshedsgruppen. De
udgør på nuværende tidspunkt for hver enkelt kreds en
selvstændig valggruppe, Kredsgruppen. Både arbejds
løse og pensionister vil have glæde af at være medlem
af det faglige fællesskab i en specialgruppe. Arbejds
gruppen tror på, at det i delegeretmøde-sammenhæng
giver mere mening at repræsentere en faglighed end et
geografisk område.

Kredsenes rolle med dette forslag:
Nuværende formulering af § 21:
”Kredse stk. 1. Landet er opdelt i kredse, inden for hvil
ke forbundsarbejdet organiseres lokalt. Medlemmerne
tilhører den kreds, hvori de har deres daglige arbejde.”
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Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at med
lemmerne skal være medlem af de fællesskaber, de
identificerer sig med.
Kredsene spillede en vigtig rolle, da DJ’s medlemmer
alle var ansat på traditionelle medier og havde brug
for et geografiskk netværk. I dag er DJ et forbund for
mange forskellige fagligheder, og det er i dag muligt
at engagere sig online med fagfæller i andre dele af
landet.

Et flertal i arbejdsgruppen foreslår, at kredsene
fortsætter som i dag, men uden at vælge delegerede.
Alle medlemmer er fortsat medlem af en kreds. Kred
sene opkræver dog ikke særskilt kontingent. Økono
mien i kredsene sikres ved, at de modtager et blok
tilskud, som vedtages på delegeretmødet. Derudover
kan kredsene søge om midler fra en pulje, som bruges
til aktiviteter i kredsene.
Kredsenes rolle i fremtiden er at organisere faglige
og sociale medlemsaktiviteter, der henvender sig til
brede dele af medlemskredsen, og formidle netværk på
tværs af faggrupper.

F R I T VA LG A F FÆ LLE SS K A B (Forslag II)

Et mindretal i arbejdsgruppen
anbefaler en model, hvor der er frit
valg mellem at være valgbar i sin kreds
eller sin specialgruppe, hvis ikke man er
medlem af en medarbejderforening.
En anden mulighed er, at det enkelte medlem selv
vælger, om de vil være O-medlem af en specialgruppe
eller en kreds.
Specialgruppernes faglige profil vil dermed blive skær
pet, fordi de så skal være tydelige om de tilbud og den
værdi, de skaber for medlemmerne. Medlemmer kunne
vælge den profil, der bedst passer på dem. Måske vil
det ligefrem få nye fællesskaber til at skyde frem.
Nogle medlemmer føler en stærkere tilknytning til
deres kreds end til deres specialgruppe, og de med
lemmer ville i så fald kunne vælge at lægge deres
O-medlemskab i kredsen. Andre føler en stærk til
knytning til deres specialgruppe, og de vil kunne 
vælge O-medlemskab der.
Det foreslås, at medlemmer ved indmeldelse i DJ bliver
præsenteret for valgmulighederne. Såfremt de ikke
foretager et aktivt valg, vil de blive placeret i grupper
på samme måde som i dag.
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Samtidig opfordres DJ til at gøre dem, der allerede er
medlem af DJ, opmærksom på deres muligheder.
Det betyder samtidig, at de kan deponere deres
politiske indflydelse og mulighed for at blive valgt til
delegeretmøde i det fællesskab, som de ønsker skal
repræsentere dem.
S PE C I A LF O R E N I N G E R B LI V E R G R U PPE R

Arbejdsgruppen anbefaler, at specialforeningerne Pressefotograff orbundet,
Journalisterne i DJ og Danske Blad
tegnere overgår til at være specialgrupper.
Den faglige identitet er vigtig for, hvordan DJ’s med
lemmer er organiseret, og det faglige fællesskab
findes både i specialgrupper og -foreninger. De to
typer organisering er adskilt ved, at der i grupperne er
valgbarhed til DJ’s demokratiske organer. Som medlem
i en specialforening skal man altså have et medlemskab
af en medarbejderforening eller en specialgruppe ved
siden af.
Men hvorfor denne sondring? Hvorfor kan et medlem
af Visuelt Forum for eksempel vælges til delegeret,
mens et medlem af Danske Bladtegnere skal vælges i
en anden gruppe?

Arbejdsgruppen mener, at sondringen mellem grupper
og foreninger er med til at gøres DJ’s struktur uigen
nemskuelig, og den pålægger nogle medlemmer at
betale et unødigt højt samlet kontingent.
Der er brug for en mere enkel opbygning, og derfor
foreslår arbejdsgruppen at gøre alle specialforeninger
til grupper.
Nuværende formulering af § 20, stk. 2:
”Medlemmer skal være medlem af en specialgruppe –
hvis en sådan findes – med mindre de er medlem af en
medarbejderforening eller TP jf. § 21, stk. 2. Free
lancere ansat i vikariater af under et halvt års varighed
kan forblive i FreelanceGruppen, såfremt de udtrykker
ønske herom. Stemmeret m.v. udløses stadig efter
forbundets delegeretvalgregler.”
D E LE G E R E TM Ø D E H V E RT A N D E T Å R

Arbejdsgruppen anbefaler, at der
fortsat holdes delegeretmøde hvert
andet år.
Arbejdsgruppen har drøftet flere forskellige model
ler for, hvordan DJ´s øverste besluttende organ skal
fungere.

Ideen om en åben generalforsamling eller et repræsen
tantskab er ikke blevet undersøgt til bunds, da vi har
valgt at fastholde modellen med et delegeretmøde.
Delegeretperioden har vi valgt ikke at foreslå ændret.
E T N Y T FAG LI G T F O R U M

Arbejdsgruppen anbefaler, at DJ lader
Fagligt Forum være specialforeningers/
gruppers/kredses/medarbejder
foreningers fælles årsmøde i lige år.
Fagligt Forum skal afholdes uden for
hovedstadsområdet.
Hvert andet år i april – i de år, hvor der ikke er Dele
geretmøde - afholdes Fagligt Forum.
Delegeretmødet er DJ’s højeste politiske myndighed.
Det er her, de politiske retningslinjer for de næste to
års arbejde besluttes – og de retningslinjer er hoved
bestyrelsen forpligtet af.
Her debatterer man fra talerstolen, stiller forslag og
ændringsforslag og stemmer.
Tidligere var der delegeretmøde hvert år med mulighed
for at ændre politisk retning. Nu er det skåret ned
til hver andet år – og så er der i stedet kommet et
Fagligt Forum hvert andet år. Her stemmer man ikke.
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Man tager ikke beslutninger. Fagligt Forum har ud
viklet sig til en mellemstation, hvor hovedbestyrelsen
kan afprøve politiske ideer på et meget uforpligtende
grundlag.

Det er svært at rekruttere til fagligt a rbejde,
så det siger også lidt om i nteressen. Jeg er
ikke sikker på, tabet ville være stort, hvis
Fagligt F orum døde.
TR på dagblad på TR-stævnet.

Fagligt Forum har aldrig rigtig fundet sin form, og del
tagernes evalueringer tegner også et billede af, at det
ikke opfattes som et vigtigt politisk forum.

Ingen bliver lokket ind i fagligt a rbejde af
en weekend på Fagligt Forum. Hvorimod
TR-kurserne og Fagfestival i langt højere
grad er det.
TR i NGO på TR-stævnet.

Derudover har vi Fagfestival, som i høj grad involverer
medlemmerne. Her holder DJ sin helt egen Fagenes
Fest – og medlemmerne støtter op om det med stor
deltagelse og begejstrede tilbagemeldinger.
Fagligt Forum koster ca. 1,2 mill.kr.
Fagfestival koster 1,5 mill.kr + deltagerbetaling.

Spørgsmålet er, om man kan målrette Fagligt Forum til i
højere grad at være medlemsaktiviteternes festival?
Vi har et meget stort, levende medlemsdemokrati
med et forholdsvist stort frivilligt engagement. Men
det stikker også i mange retninger, og der har været
efterspurgt et behov for større hjælp til, koordinering
og samarbejde mellem de forskellige frivillige aktivi
teter.

Jeg kunne sagtens forestille mig en mere
koncentreret erstatning for Fagligt Forum,
hvor der fokuseres på input til TR-livet.
TR i region på TR-stævnet.

Arbejdsgruppen foreslår, at DJ adopterer Fagfestivals
succes ved at lade Fagligt Forum være specialfore
ningers/gruppers/kredses/medarbejderforeningers
fælles årsmøde, hvor der er enkelte fælles sessioner,
men flest workshops, hvor de enkelte selv kan vælge,
hvilke redskaber de gerne vil se på. Det fælles mål er at
udvikle og styrke det frivillige medlemsdemokrati i DJ.

Efter mit hidtil eneste Fagligt Forumvar
jeg i tvivl om, hvad jeg skulle fortælle mine
kolleger, jeg havde fået ud af det.
TR på DR på TR-stævnet.

Også her ville hovedbestyrelsen kunne afprøve
politiske ideer. Men målet ville i højere grad være at
udvikle det frivillige medlemsdemokrati nedefra med
fokus på de forskellige fagligheder, som vi rummer.
Det foreslås desuden, at Fagligt Forum afholdes uden
for hovedstadsområdet.
E T N AV N, D E R FAV N E R A LLE

Arbejdsgruppen anbefaler, at der stilles
forslag om, at Dansk Journalistforbund
fremover hedder:
Dansk Journalistforbund - Medier
og kommunikation.
Arbejdsgruppen har drøftet forbundets navn og har
indhentet forslag blandt deltagerne på TR-stævnet i
Vejle, september 2018.
Navnet skal fortælle, hvem vi gerne vil være og ikke,
hvem vi var en gang.
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PE N S I O N I S TM E D LE M S K A B

Arbejdsgruppen anbefaler, at
pensionistmedlemskab først starter, når medlemmet aktivt meddeler,
at vedkommende forlader arbejds
markedet og ikke på grund af en
bestemt alder.
Pensionistmedlemsskabet på 77 kroner om måneden
giver adgang til såvel fagbladet Journalisten, som til
kurser og rådgivning på lige fod med dem, der betaler
fuldt kontingent.
F R AVA LG
Arbejdsgruppen har valgt ikke at komme med
selvstændige anbefalinger til en ny kontingentstruktur.
Den plan for rekruttering, organisering og fastholdelse,
som nævnes i kommissoriet, udarbejdes i DJ’s sekre
tariat og besluttes i hovedbestyrelsen.

