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Vi er vant til, at man kan stole på nyheder. Faktuelle kendsger-
ninger, der kan dokumenteres og som kan dokumentere en 
udvikling – det er, hvad medierne traditionelt har kolporteret 
uanset deres publicistiske observans, deres politiske udgangs-
punkt eller deres målgruppesigte.

Det var en meget grundlæggende forandring af de journa-
listiske standarder, da begrebet fake news i løbet af efteråret 
og vinteren 2016-2017, eksploderede op i hovedet på offentlig-
heden og satte dagsordenen. Det skaber tvivl om journalistik-
ken, det presser vores faglige standarder, og det er umiddel-
bart vanskeligt at vide, hvad der kan stilles op over for forkerte 
nyheder plantet med vilje.

Vi opdagede, at falske nyheder på de virale sociale medi-
er havde påvirket nyhedsstrømmene i et omfang, der måske 
afgjorde det amerikanske præsidentvalg, og vi så, hvordan det 
postfaktuelle har præget den offentlige debat og sat vores fag 
under pres.

VI MÅ FLYTTE OS FOR 
AT STÅ FAST
Forandringer er den konstante faktor, der har præget  
både det omliggende samfunds normer og DJ’s 
 arbejde i de to år siden seneste delegeretmøde.  
Forandringerne har skabt eller har medvirket til, at 
øge følelsen af utryghed hos den enkelte, både i DJ 
og i samfundet i det hele taget, hvor faste mønstre  
og normer i dén grad er i opbrud. At fastlægge kursen 
for de kommende år, kræver en grundig analyse –  
og nogle opgør med traditioner og indgroede vaner
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PUBLIC SERVICE I  SKUDLINJEN

I 2015 fejrede DR 90 år, men den største aktør på public 
service-området har været i heftig turbulens gennem de 
senere år. 

Det skyldes ikke mindst opmærksomheden fra en række 
politiske partier på Christiansborg, der ønsker at beskære 
enten DR eller hele public service-området drastisk i de kom-
mende år. 

Både den tidligere kulturminister Bertel Haarder (V) og den 
nuværende Mette Bock (LA) har talt om nedskæringer for DR’s 
vedkommende på 20-25 procent som et overordnet politisk mål, 
og regerings-koalitionen V-LA-K vil, givetvis med støtte fra Dansk 
Folkeparti, i løbet af 2017, ifølge regeringsgrundlaget, fremlæg-
ge en plan for ”fokusering af DR og en nedsættelse af licensen”.

Samtidig bebudede Trekløver-regeringen, at man vil sætte 
TV 2 til salg. Den privatfinansierede, men statsejede station er 
underlagt public service-krav – det afgørende vil være, hvor-
dan et salgsprospekt vil blive udformet.

Det er DJ’s ambition at påvirke de politiske partier til at 
opgive tanken om at beskære medielicensen. Det er også DJ’s 
ambition at fastholde, at et stærkt DR ikke er en modsætning til 
stærke, private danske medier.

Og så er det DJ’s ambition, at et salg af TV 2 vil være be-
hæftet med lignende krav til public service-forpligtelse, som 
man kender i dag. 

Generaldirektør i DR, Maria Rørbye-Rønn taler om Public Service i DJ’s telt 
på Folkemødet 2016. Foto: Carsten Ingemann
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Fake news er på mange måder symbolet på de enorme for-
andringer, som medie- og kommunikationsfagene har oplevet, 
siden DJ i 2015 senest havde delegeretmøde. Det er forandrin-
ger, der har påvirket DJ, og det er forandringer, som DJ har 
skullet og skal agere i med og for medlemmerne.

Dette er hovedbestyrelsens skriftlige beretning om perioden 
2015-2017, og beretningen fremlægges for medlemmerne af 
DJ og stilles – sammen med formandens mundtlige beretning  
– til de forsamledes godkendelse på delegeretmøde den  
23.-24. april 2017 i Kolding.

ARBEJDSMARKED UNDER PRES

Perioden 2015-2017 har givet mange udfordringer for DJ’s 
medlemmer. Nedskæringer, sparerunder, fyringer og fra-
trædelser har næsten dannet et fast mønster på det nyheds-
journalistiske område, hvor de store blad- og mediehuse har 
gennemført gentagne indskrænkninger i perioden. Flere steder 
bliver hele fotoafdelinger sågar nedlagt, hvilket er helt uforståe-
ligt i en visuel verden.

De mange nedskæringer er den direkte effekt af en bekym-
rende udvikling, som alle i og omkring journalistikken er berørt 
af. Ikke kun fordi det skaber utryghed for den enkelte, men 
også fordi det svækker journalistikken som samfundsinstitution.

Når det ikke er gået ud over DJ’s samlede ledighed, skyldes 
det i stort omfang, at mange kolleger har skiftet branche. DJ 
har i dag flere medlemmer, der arbejder i og med kommunika-
tion end nogen sinde før. Men også her har perioden demon-
streret nedskæringer, ”effektiviseringer” og sammenlægninger F
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af funktioner, både på det private og det offentlige kommunika-
tionsområde. Det har udfordret vore kolleger.

Ikke mindst har DJ’s kommunikatører, inden for det offentlige 
område, flere gange måttet lægge ryg til påstande om, at de 
tilhører de såkaldte ”kolde hænder” – en frugtesløs diskussion, 
hvor udvalgte faglige organisationer synes at fokusere mere på 
modsætningsforhold mellem faggrupper end over for arbejds-
giverne og deres organisationer.

Det er DJ’s opfattelse, at retorikken om ”kolde” og ”varme 
hænder” er destruktiv for solidariteten og sammenholdet på 
lønmodtagersiden. Her holder vi, i overført betydning, i hånd 
og danner kæde over for arbejdsgivere. Vi bør ikke bekrige 
hinanden på ansættelses- og lønvilkår, men kæmpe en fælles 
kamp for bedre og tryggere forhold.

Kommunikatørerne i de offentlige administrationer yder 
væsentlige bidrag til borgernes forståelse af politik, offentlig 
service og rådgivning. Og synliggør dermed i høj grad det 
arbejde, som udføres af andre kolleger inden for det offentlige. 

VOLDSOM FART PÅ MEDIE UDVIKLINGEN 

Endnu mere i 2017 end i 2015 er dét at publicere i eget medie 
blevet tilgængeligt for enhver. I dag kræver det blot en netfor-
bindelse og en smartphone. Det gør den enkelte borger, virk-
somhed eller organisation til indholdsproducent og udfordrer 
det klassiske billede af, hvad et medie er på godt og ondt. I 
stedet for at stå på bagbenene bør vi i DJ inddrage nye ind-
holdsproducenter i vores faglige fællesskab.

Det vigtigste for mig er, at DJ kæmper 
for ytringsfrihed, pressefrihed, aktindsigt, 
 offentlighedslov etc, så vi journalister har 
mulighed for at være ”demokratiets vogtere”.  
Det alene er helt mit kontingent værd. 
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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Som eksempel er antallet af blogs således vokset massivt, 
og senest har DJ’s hovedbestyrelse besluttet at byde denne 
faggruppe velkommen som medlem. Det er sket, fordi DJ kan 
hjælpe med rådgivning i forhold til lovgivning, for eksempel på 
områderne for ophavsret og markedsføringsret, og vi kan støtte 
opbygning af fagspecifikke netværk for denne gruppe, der i høj 
grad bidrager til det mangfoldige billede af medlemmerne i DJ.

Kampen om opmærksomheden er med andre ord, i højere 
grad end nogen sinde, en kamp alle-mod-alle. Demokratiserin-
gen af medierne har blandt andet medført, at den autoritative 
rolle som medierne tidligere havde i samfundet og demokratiet, 
må siges at være bragt til ophør. På den led kæmper medie-
branchen med nogle af de samme udfordringer som skolen, 
kirken og ordensmagten – tilliden til autoriteterne er for en stor 
dels vedkommende enten helt væk eller i hvert fald forandret.

Dette kommer inden for journalistikken til udtryk ved, at de 
klassiske medier mister udbredelse i deres oprindelige form: 
Papiraviser og magasiner taber oplag, flow-tv og fm-radio ople-
ver tilbagegang. 

Til gengæld har de fleste mediehuse succes med apps, on 
demand-tv, podcasts og med stor kontaktflade til brugerne på 
diverse sociale medieplatforme.

DÅRLIG ØKONOMI SKADER 
 ARBEJDSMILJØET 

Problemer med indtjeningen hos en række danske medie huse 
har i de seneste år sat sine tydelige aftryk flere steder, for ek-
sempel ved at:
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MEDIESTØTTE BØR KRÆVE  
ANSVARLIGHED

På delegeretmødet i 2015 blev blandt andet DJ’s mediepoliti-
ske strategi vedtaget. Heri hedder det:

”Mediestøtten skal være uafhængig af, hvilken platform 
mediet udkommer på. Kun medier, der er omfattet af Mediean-
svarsloven eller er tilmeldt Pressenævnet, skal kunne komme i 
betragtning til støtte. Dette skal der hurtigst muligt tages højde 
for efter de første års erfaringer med den nye mediestøtte som 
demokratistøtte”

Det er fortsat sådan, at reglerne for at modtage mediestøtte 
ikke forudsætter, at mediet tilmeldes Pressenævnet – og der-
med tilkendegiver, at man vil leve op til de vejledende regler 
for god presseskik.

Både i 2015 og i 2016 har der været ganske meget fokus på 
særligt ét medie, der har modtaget mediestøtte uden at have 
tilmeldt sig Pressenævnet.

Det er ”Den Korte Avis”, som i december 2016 blev frakendt 
mediestøtte for 2017 – ikke på grund af ovennævnte forhold, 
men af mere tekniske årsager.

DJ har (december 2016) kendskab til i alt 12 medier, der har 
modtaget mediestøtte i 2016 uden at være tilmeldt Pressenævnet. 

Forbundets opfordring til medieordførerne i Folketinget samt 
til justits- og kulturministrene er fortsat at ændre kriterierne for 
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mediestøtte – dette mål har intet med mediets udgivelses-
grundlag at gøre, men er alene et hensyn til den generelle 
kvalitet i medierne.

Medienævnet uddelte i 2015 knap 400 millioner kroner i 
mediestøtte, fordelt på redaktionel produktionsstøtte (357 mio. 
kr.), supplerende redaktionel produktionsstøtte (6 mio. kr.), 
innovationsstøtte (20 mio. kr.) og overgangsstøtte (14 mio. kr.).

I 2016 var de tilsvarende beløb 368 millioner kroner til pro-
duktionsstøtte – som gik til 68 medier – og igen knap 20 millio-
ner kroner til innovationsstøtte.

Det er DJ’s opfattelse, at mediestøtten er nødvendig, for at 
Danmark kan opretholde og fortsat udvikle en kritisk presse, 
der opfylder mediernes fremmeste formål i et demokrati: at 
agere som den uafhængige, fjerde statsmagt.

Det er også DJ’s opfattelse, at mediestøtten fremover i 
endnu højere grad kan skrue op for støtte til innovative medier, 
således at midlerne fremmer medieproduktion på de medie-
platforme, hvor nutidens og fremtidens demokratiske borgere i 
stigende grad befinder sig.

Foto: Jacob Nielsen
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• der er færre kolleger ansat ved nyhedsmedierne i dag end 
tidligere, på trods af at der laves langt mere; det fører til 
dårligt og presset arbejdsmiljø for den enkelte og for fælles-
skabet

• arbejdspladser, for eksempel inden for det grafiske område, 
nedlægges eller flyttes til udlandet

• der er pres på startlønningerne
• det er meget vanskeligt at forhandle sig til lønforhøjelse
• kolleger føler en stor grad af utryghed: Eksisterer min 

 arbejdsplads fortsat om 2-3-9 år?

Sagt under ét er mange af vores fag pressede på de strukturel-
le vilkår. Formentlig mere end nogen sinde. 
Da DJ i 2015 lavede en undersøgelse af det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø blandt alle vore medlemmer, både jour-
nalister, kommunikatører, visuelle designere, fotografer, tv-folk 
osv., kom det frem at: 
• 49 procent arbejder mere end de 37 timer om ugen, som er 

det, de får løn for, hvilket skader forholdet mellem arbejde 
og privatliv 

• vore medlemmer oplever – på tværs af faglighederne – 
mærkbart højere produktionskrav end befolkningen generelt

• vi ligger +10 procentpoint over landsgennemsnittet, når man 
måler tempoet i arbejdet; dvs. DJ’ere har meget mere travlt 
end mange andre lønmodtagere

• vore medlemmer oplever markant lavere indflydelse på 
deres arbejdssituation end landsgennemsnittet – det har 
betydning i forhold til stress, særligt når det kombineres med 
høje krav

Kløften mellem klassiske journalister  
og kommunikationsfolk er ved at blive  
mindre, men DJ kunne godt sætte mere 
fokus på det område.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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Samtidig med at ovenstående udvikling har fundet sted, er ud-
buddet af medier vokset eksponentielt. Og disse medier ligner 
ganske ofte de traditionelle medier – dermed opstår den kamp 
om troværdighed, som også er en stor udfordring for vore kol-
leger og de medier, de er ansat på.

For hvis den gennemsnitlige borger får sine nyheder fra 
nettet, er udbuddet i dag så stort og tilgængeligt, at det selv 
for trænede øjne kan være vanskeligt at afkode korrekthed og 
troværdighed.

Og når det i yderste konsekvens ”parres” med fake news 
og med politikere og andre repræsentanter for de etablerede 
magthavere, som jævnt hen skyder med skarpt mod medierne 
og journalisterne, så bliver presset mod DJ’s medlemmer, der 
arbejder inden for mediebranchen ganske tydeligt.

FOKUS PÅ PRAKTIKPLADSER OG EFTER-
UDDANNELSE

Det store pres på fagene, som er beskrevet oven for, betyder 
ikke, at uddannelserne inden for journalistik, medier og kom-
munikation er blevet upopulære. Kommunikationsbachelorud-
dannelsen på DMJX rangerer blandt de mest eftertragtede, og 
både journalist-, fotografi- og visuelle uddannelser er særdeles 
eftertragtede.

Desværre er det i de forløbne år blevet vanskeligt at etablere 
de fornødne journalistiske praktikpladser, også på fotograf-, 
fotojournalist- og film-tv-uddannelserne. 

Dette har i udbredt grad betydet, at praktikperioden beteg-
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U-LIGESTILLING

DJ’s kvindelige medlemmer tjener mindre end deres 
mandlige kolleger. 

DJ’s kvindelige medlemmer er længere tid på barsels-  
og forældreorlov end deres mandlige kolleger.

Kvinder er sjældnere end mænd chefer i mediebranchen.
Når kvinder bruges til illustrationer i medierne, er de oftere 

blikfang end reportage. Og generelt er der færre billeder af 
kvinder end af mænd i medierne. Mænd er oftere end kvinder 
kilder i medierne.

Der er med andre ord, blot bedømt ud fra disse fem ned-
slag, fortsat grund til at fokusere DJ’s kræfter på ligestilling. 
Ikke kun mellem mænd og kvinder. 

Et næsten fast punkt på DJ’s kravlister når vi går til overens-
komstforhandlinger, er at forsøge at ligestille mænd og kvinder, 
hvad angår ret og adgang til barselsorlov.

Meget indikerer nemlig, at det også på DJ’s område har af-
smittende virkning på den langsigtede løndannelse, at mænd 
hen over årene er mere på arbejdspladsen end kvinder – fordi 
kvinder tager broderparten af barsels- og forældreorloven. 
Men mænd vil også på barsel.

Det har en negativ effekt på kvinders stilling ved lokale lønfor-
handlinger. Og i forvejen kan vi i DJ læse ud af lønstatistikken 
og af rådgivningen, at de kvindelige medlemmer er mere tilba-
geholdende med at gå ind og kræve lønforhøjelse, end deres 
mandlige kolleger er.

DJ arbejder for øget ligestilling mellem kønnene i medie- og 
kommunikationsbranchen. Det er i de seneste to år sket ved 
forhandlingsbordene, og det er sket ved deltagelse i debat, 
undersøgelser og målinger.

Men der er fortsat nok at kæmpe for; hvis man ønsker fuld 
ligestilling, er det efter DJ’s mening således påkrævet, at der 
politisk tages ansvar for øremærket barselsorlov til mændene.

Tine Johansen og Le Gammeltoft i debat om barsel i DJ’s telt 
på Folkemødet 2016. Foto: Carsten Ingemann
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DJ er nødt til i højere grad – og meget 
 visionært, fremsynet, kreativt og progressivt 
– at forholde sig til, at faste stillinger er en 
saga blot, og at fremtidens arbejdsmarked  
er på freelancervilkår.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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ner en form for flaskehals: Der er som nævnt masser af søg-
ning til uddannelserne, og når kolleger for eksempel dimitterer 
som journalister, finder de også beskæftigelse. Det viser DJ’s 
og a-kassen AJKS’ statistikker med al tydelighed.

Både for nyligt uddannede og for rutinerede kolleger er 
efter- og videreuddannelse en metode til at dygtiggøre sig, øge 
markedsværdien og bevæge sig i nye retninger. Mere viden, 
mere kunnen og flere færdigheder samt vilje til udvikling er på 
alle niveauer et krav i det moderne samfund, og i vore bran-
cher synes kravet endog meget tydeligt.

Desværre er brugen af Mediernes Efteruddannelse, som DJ 
sammen med Danske Medier og de øvrige arbejdsgivere står 
bag, ikke så god, som vi kunne ønske os. Fornyet udbud af 
indhold på kurserne og en ny måde at tilmelde sig kurserne på 
har indtil videre ikke givet den effekt, der var ambitionen. Her 
har vi en fortsat udfordring, som vi må arbejde videre med. 

De journalistuddannede finder til en vis grad beskæftigelse i 
det fag, de er uddannet til, men det sker oftest på fleksible vil-
kår – altså i tidsbegrænsede ansættelser som freelancere eller 
vikarer. Og det stiller krav til DJ’s service til medlemmer.

Derfor afvikler vi også egne kurser, særligt med fokus på at 
dygtiggøre freelancere og selvstændige. Dette er netop en af 
metoderne, som vi tager i anvendelse for at ruste freelance-
re, selvstændige og atypisk beskæftigede til fremtidens – og 
nutidens – arbejdsmarked: Vi styrker forståelsen omkring dét at 
være selvstændig. Hjælper kollegerne til indsigt i salg, regn-
skab, netværk og alt det andet, som man måske ikke tænker 
på også er en del af livet som selvstændig i vores fag.
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FASTE OG FRIE: DJ SKAL FØLGE MED  
ARBEJDSMARKEDET

DJ har mere end 13.000 beskæftigede medlemmer. Af disse 
er cirka 27 procent freelancere, selvstændige tidsbegrænsede 
ansatte, vikarer eller på anden vis i ”atypisk beskæftigelse” på 
arbejdsmarkedet for medier og kommunikation.
I 2016 blev arbejdet med at etablere et stærkere samarbejde, 
mellem de fastansatte og de løsere tilknyttede til de større 
medie-arbejdspladser, intensiveret. Det var i høj grad special-
gruppen FreelanceGruppen, der udførte disse bestræbelser  
– med opbakning fra forbundet.

Blandt andet på Egmont blev netværk etableret. Andre 
 steder er flere netværk i støbeskeen – og alle med det formål at 
knytte freelancere stærkere sammen og skabe bro mellem de 
faste og de frie for at stå sammen i en tilspidset konkurrencesi-
tuation.

De fastansatte og deres tillidsfolk har en opgave i at tage sig 
af deres freelance-kolleger, som står notorisk svagt i forhold til 
hierarkiet på arbejdspladsen. En måde at gøre dette på kunne 
være, at de fastansatte åbner medarbejderforeningerne for de 
løst tilknyttede kolleger. Dette vil DJ i 2017 slå på tromme for.

I et arbejdsmarked der er under forandring fra faste til frie, 
støder de velkendte strukturer på udfordringer: Hvordan orga-
niserer og rekrutterer man som fagforening sine medlemmer og 
sine tillidsfolk, og hvordan nås det enkelte medlem?

Med udgangspunkt i specialgruppen FILM&TVGRUPPEN 
har DJ iværksat et nyt initiativ. TV-området er kendetegnet  
ved løse ansættelser, kolleger der går fra projekt til projekt,  

Vi er som faggruppe meget blandet og har 
forskelligt syn på mange ting, men at vi 
 overhovedet ved det, ser jeg som et udtryk 
for et stærkt fagligt fællesskab. Med sine 
arrangementer og sin kommunikation styrker 
DJ dette fællesskab.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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CYBER-SIKKERHED I  FOKUS

Det var næppe til at vurdere omfanget af den ene linje 
i DJ’s handlingsprogram for 2015-2017, da delegeret-
mødet vedtog den i april 2015:

− Arbejde for medlemmernes it-sikkerhed og mod over-
vågning

Men it- og cyber-sikkerhed har præget den mediepolitiske 
dagsorden i DJ i de forløbne år. Både gennem en udbredelse 
af viden og kurser til medlemmerne, og ved at sætte emnet 
på dagsordenen i den helt store skala, da der var Fagfestival i 
Odense i november 2016.

Her var den verdensberømte whistleblower Edward Snow-
den nemlig hovedtaler, da han blev stillet igennem til de 1200 
deltagere via et video-link fra Moskva. 

Edward Snowden kunne sætte en tyk streg under, hvor 
væsentligt det i 2016-2017 er for alle borgere, men ikke mindst 
journalister, at tage truslen mod ytringsfrihed via den massive 
overvågning alvorligt.

På delegeretmøde 2017 skal de delegerede tage stilling til, 
om DJ skal have en egentlig strategi for cyber-sikkerhed. Og 
allerede nu tilbyder DJ sammen med kredsene undervisning i 
digital sikkerhed, så vi kan lære at passe på os selv og vores 
kilder i en virkelighed, hvor vi skal tage overvågning særdeles 
seriøst.

Edward Snowden live igennem på skype til DJ’s Fagfestival 2016. 
Foto: Jonas Pryner Andersen
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meget få overenskomster og endnu færre medarbejderfor-
eninger.

Derfor har DJ lanceret ”DJ Ambassadør”; fagligt interesse-
rede kolleger bliver hjulpet til en forståelse af, hvad forbundet 
kan gøre for det enkelte medlem – det være sig i form af for 
eksempel gruppelivsordning, barselsaftale, sygedagpenge og 
kontraktforhandlinger. Og disse kolleger, som samles i DJ til 
”ambassadør-møde” med jævne mellemrum, bliver på denne 
måde det faglige anker i et foranderligt hav.

Det er målet, at ambassadør-tankegangen bliver rullet ud 
over andre DJ-områder i de kommende år. Det er nemlig én af 
måderne, hvor forbundet kan blive synligt i miljøer, hvor den 
faglige interesse må varetages på nye måder.

UDDANNELSESLOFT HINDRER UDVIKLING 

Mange journalistuddannede har i de senere år i høj grad fundet 
ansættelse inden for kommunikation, hvor deres færdigheder 
kan anvendes til de mange forskellige funktioner i en branche 
og et fag, som i modsætning til journalistikken, er præget af 
medvind i disse år. 

Det er godt, at det faglige grundlag fra én uddannelse 
kan bruges i andre fag og brancher – i særdeleshed nu hvor 
V-LA-K-regeringen med opbakning fra Socialdemokratiet og 
Dansk Folkeparti har indført det såkaldte uddannelsesloft, der 
forhindrer uddannede i at tage en ny uddannelse på samme 
formelle niveau, før der er gået seks år efter endt uddannelse.  
Det, synes vi i DJ, er en forkert beslutning. For det er en stor 
styrke for DJ, at vore medlemmer kan udvikle sig og fastholde F
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deres tilknytning til fagforeningen, samtidig med at de går fra 
den ene branche til den anden. 

Desuden er de politiske stramninger med til at stresse en 
gruppe studerende, der i forvejen er pressede. Således viste 
DJ’s trivselsundersøgelse blandt studerende i efteråret 2016, at 
35% oplever en høj grad af stress. Et tal, der bekymrer DJ, og 
som der skal arbejdes hårdt på at få gjort noget ved.

Jobmæssigt oplever vore medlemmer dermed en ganske 
høj sikkerhed. Ledigheden i DJ har været faldende gennem de 
seneste to år, og hvad angår ledigheden blandt dimittenderne, 
er den lavere end for sammenlignelige fagforbund i Akademi-
kerne (AC). 

Medlemmernes mobilitet mellem fagene er med til at give 
et befrugtende, fagligt fællesskab blandt medlemmerne. I det 
omfang, at DJ kan skabe rummet til den fælles samtale med 
respekt for de forskellige fagligheder, er det kun en styrke for 
både det enkelte medlem og for forbundet. 

FÆLLESSKAB OG NYTÆNKNING GIVER  
TILFREDSE MEDLEMMER

I 2016 fik DJ gennemført en stor medlemstilfredshedsunder-
søgelse, som a-kassen AJKS har gode erfaringer med. Alle 
medlemmer fik tilsendt spørgsmålene, og mere end 3.300 valgte 
at besvare dem. Det giver os et godt grundlag for at sammenligne 
og vurdere, hvad besvarelserne kan bruges til i udviklingen af DJ.

DJ’s rådgivning scorer rigtig højt og viser en udbredt tilfreds-
hed på den medlemsnære hjælp. Det er efter hovedbestyrel-
sens opfattelse tilfredsstillende, at DJ’s medlemsrådgivning 

24

Som freelancer savner jeg i den grad et 
mere differentieret blik på området som 
 helhed. Herunder forståelse for arbejds
forhold og behov for nytænkning.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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får så gode karakterer i undersøgelsen. Et stærkt fagforbund 
kendes nemlig på, at når et medlem ringer med tvivl og 
spørgsmål i en svær situation, så bliver der givet grundige og 
fyldest gørende svar. Eller også bliver der lavet en klar aftale 
om, hvordan sagen håndteres videre.

Andre resultater i undersøgelsen er mere lunkne. Vurderin-
gen af forbundets image og også fællesskab blandt medlem-
merne er klare indsatsområder. 

Medlemmerne konkluderer, således at DJ i mindre grad 
fremstår som moderne og nytænkende, ligesom fællesskabs-
følelsen blandt medlemmer ind imellem halter. Det skal vi 
arbejde med, for det er stadig vores grundprincip, at fælles-
skabet bør være vores største styrke.
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Jeg er kommunikationschef og har ikke gjort 
brug af DJ’s hjælp til forhandling af overens
komst m.m., og fx pressekortet har jeg ikke 
brugt i mange år. Jeg er dog glad for DJ’s 
 mellemledernetværk og har deltaget på et 
par arrangementer. 
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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MEDLEMSTILGANG OG ØGET KONKURRENCE

DJ er vokset medlemsmæssigt i både 2014, 2015 og 2016. 
Stigningstakten i antal indmeldelser har været mindre fra 2015 
til 2016. Til gengæld er vi fortsat gode til at fastholde medlem-
merne.

DJ oplever fortsat medlemstilgang og er på den måde privile-
geret på et fagforeningsmarked, der generelt har det svært 
med opbakningen. Der budgetteres også i 2017 med en med-
lemstilvækst. 

 Medlemmer pr. 31/12 Indmeldte i året Udmeldte i året

2014 16.981  1.338 873
2015 17.470 1.443 954
2016 17.831 1.307 946
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YTRINGSFRIHED FOR ALLE

En offentligt ansat skal ikke straffes for at dele sin viden 
med offentligheden. Udover de konsekvenser det har for den 
enkelte, frygter vi, at en tavshedskultur har spredt sig på offent-
lige arbejdspladser.

Derfor arbejder vi sammen med de tre hovedorganisationer 
LO, FTF og Akademikerne om at få skrevet en ansættelses-
retlig beskyttelse ind i loven. Vi tror nemlig på, at det vil få en 
forebyggende effekt, sådan som vi kender det fra ligebehand-
lingsloven. 

Beskyttelsen skal naturligvis både gælde ansatte, som ytrer 
sig i den offentlige debat, og dem der ’blæser i fløjten’ om ulov-
lige eller kritisable forhold.

I april 2016 afholdt Dansk Journalistforbund og de tre ho-
vedorganisationer en konference om emnet med deltagelse af 
retspolitikere, whisteblowere og tillidsrepræsentanter. 

Her fremlagde DJ en helt ny undersøgelse foretaget blandt 
vores cirka 1.000 offentligt ansatte medlemmer. 40 procent 
svarede, at de har undladt at deltage i en offentlig debat af 
hensyn til deres arbejdsgiver. 34 procent havde opdaget 
kritisable situationer, uregelmæssigheder eller ulovligheder på 
deres arbejdsplads. 

I efteråret har DJ, sammen med hovedorganisationerne, 
holdt møder med retsordførere fra de fleste oppositionspartier, 
og vi oplever en stor interesse for vores dagsorden. Derfor tror 
vi på, at 2017 kan blive året, hvor offentligt ansattes ytringsfri-
hed bliver lovfæstet!

Flemming Rose taler i DJ’s telt på Folkemødet 2016. Foto: Carsten Ingemann
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Men selv om DJ’s medlemstal også er vokset i perioden 
2015-2017, som det ses ovenfor, og selv om DJ i sin 56-årige 
levetid aldrig tidligere har oplevet nedgang i medlemstallet, så 
mærker vi tydeligt en skærpet konkurrence fra andre fagfor-
eninger og organisationer, der er ude efter DJ’s medlemmer og 
potentielle medlemmer.

Konsekvensen af at DJ har udviklet sig til at rumme flere 
fagligheder er, at vi har åbnet os for øget konkurrence – ikke 
mindst på kommunikationsområdet. 

Det er velkendt, at DJ på området for kommunikatører er i 
konkurrence med mindst fire andre faglige aktører: HK/Privat,  
Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Djøf og Dansk 
 Magisterforening, og det er også velkendt, at det var den styr-
kede konkurrence, der var baggrunden for, at DJ i 2012 optog 
dialog med KS om en mulig fusion.

En fusion ville med ét slag gøre DJ/KS til den førende faglige 
organisation på kommunikationsområdet.  Hovedbestyrelsen 
valgte i 2014 at stoppe fusionsforhandlingerne, da DJ´s med-
lemmer var splittede i forhold til en fusion. På delegeretmødet 
i 2015 blev det besluttet, at samarbejdet stadig skal styrkes. 
Derfor samarbejder DJ og KS på udvalgte områder tæt; det 
er med det præcise formål at gøre medlemskab af én af de to 
foreninger mere attraktivt end alternativerne.

 Vi er et stærkt forbund for kommunikatører, men kommu-
nikatørerne er også en stærk og dermed attraktiv medlems-
gruppe. Derfor har DJ styrket fokus på tilbud til denne gruppe 
medlemmer. 

I 2014-2015 iværksatte hovedbestyrelsen en styrkelse af 
organisering af medlemmerne; i første omgang skruede vi op 



EN HELT EKSTRAORDINÆR SAG  
OM MEDIERS ANSVAR

Allerede da DJ holdt delegeretmøde i april 2015, var SE og 
HØR-sagen velbeskrevet stof. Men først i efteråret 2016 blev 
der fældet domme i den ekstraordinære sag – fængselsstraffe, 
samfundstjeneste og dagbøder i den helt store stil blev den 
juridiske konsekvens af en sag om overvågning og hacking 
i virksomheden NETS’ optegnelser over danskernes kredit-
kort-oplysninger.

Men én ting er den juridiske konsekvens. Noget andet er, 
at der er tydelige ønsker også om politiske konsekvenser af 
sagen.

Det fremgår af regeringsgrundlaget for Trekløver-regeringen:
”Regeringen vil foreslå en markant hårdere kurs over for 

 medier, der krænker privatlivets fred eller bringer æreskræn-
kende beskyldninger mv.”

Dette til trods for, at blandt andet DJ gentagne gange, 
både offentligt og i direkte møder med ansvarlige politikere på 
 Christiansborg, har slået fast at: 
• strafferammen for medier er ganske hård, hvilket ses af 

 netop SE og HØR-forløbet
• der er tale om helt ekstraordinære omstændigheder i dette 

forløb
• årligt kommer Pressenævnet i gennemsnit ikke med flere 

kendelser nu end for 5, 10 og 20 år siden

DJ har naturligvis stået de berørte medlemmer i den pågæl-
dende sag bi – både de oprindeligt sigtede, og de senere 
anklagede og dømte medlemmer.
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for indsatsen på uddannelsesinstitutionerne, idet vi ansatte 
netværkskoordinatorer til at hjælpe med at varetage dannel-
se og vedligeholdelse af de faglige aktiviteter på det enkelte 
 studiested, samt til at hjælpe i forbindelse med den ofte gan-
ske hårde konkurrence om at rekruttere ved studiestart. 

Her spiller de enkelte studenterorganisationer på uddannel-
sesstederne en uvurderlig rolle for DJ.

Det er DJ’s klare opfattelse og erfaring, at et aktivt fagligt miljø 
på uddannelsesstedet – DMJX i Aarhus og Emdrup, RUC, SDU 
og Københavns Universitet som de tydeligste eksempler – er 
med til at højne DJ’s synlighed og fastholde medlemmer i for-
bundet undervejs på studiet.

Erfaringerne har været positive. Men i takt med at DJ har 
øget fokus på rekruttering af studerende, har en række andre 
fagforeninger gjort det samme, og det må derfor betvivles, 
om vi i dag er i en situation, hvor vi ville kunne gå baglæns på 
denne aktivitet uden at miste tilgang i stor stil.

På samme facon er de enkelte specialgruppers og -for-
eningers fokus på den nære faglighed af meget stor betydning 
for DJ: Det være sig Danske Bladtegneres master classes med 
udenlandske inspiratorer, det være sig FreelanceGruppens 
arbejde med at organisere netværk for de løsere tilknyttede 
medarbejdere og det være sig DJ:Fotografernes og Presse-
fotografforbundets fælles Boost-kurser med inspiration, efter- 
og videreuddannelse for øje, ligesom specialgruppen DJ Kom-
munikations aktiviteter er meget væsentlige for DJ’s  samlede 
styrke på området.

De mange initiativer der også tæller fælles aktiviteter på 
tværs af specialgrupper, viser vores samlede styrke. Den  styrke 

I er gode til at tale medlemmernes sag.  
Desværre virker det ikke til at nogle lytter. 
Hverken arbejdsgivere eller politikere.  
Dette gælder især på freelanceområdet.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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skal fremover sikre, at vi er medie- og kommunikationsbran-
chens stærkeste fagforening for alle vores medlemsgrupper.

Det er DJ’s agt at fortsætte væksten i 2017-2019. For indevæ-
rende år har hovedbestyrelsen budgetteret med en fremgang 
i antal medlemmer på 450, og det må betegnes som sandsyn-
ligt, at langt de fleste nye kolleger i DJ optages via studierne.

Men vi mærker løbende, at en yderligere konkurrent til at 
blive medlem af DJ består i, at flere vælger ikke at være med 
i en fagforening. Det er formentlig en konsekvens af udviklin-
gen i samfundet, der har afstedkommet dette, og det har den 
generelle konsekvens, at det allerede nu koster flere ressour-
cer at organisere blandt de studerende – og den udvikling vil vi 
formentlig se fortsætte.

SAMMEN ER VI STÆRKEST 

Der er grund til at være bekymret for en udvikling, hvor det 
bliver sværere at organisere lønmodtagere. For den udspiller 
sig ikke kun hos DJ, men er en generel tendens. Danmark har 
brug for mere organisering, ikke mindre, og Danmark har brug 
for fællesskaber som svar på den tiltagende individualisering. 
Men udfordringen er, at arbejdsmarkedet til en vis grad synes, 
at bevæge sig væk fra det kollektive, overenskomstaftalte sy-
stem som vi kender og i højere og højere grad gå imod freelan-
ce/atypisk beskæftigelse.

I den situation, hvor den enkelte oplever at stå alene, er det 
essentielt, at fagforeningerne kan være svaret på de spørgs-
mål, der melder sig. 
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KAMPEN OM OFFENTLIGHEDSLOVEN

Et helt særligt konfliktområde mellem DJ og Christiansborg har 
i flere år været offentlighedsloven. Med virkning fra 1. januar  
2014 blev den danske lov om offentlighed i forvaltningen 
skærpet, så retten til aktindsigt omfattede flere undtagelser og 
medførte mere mørkelægning.

Forløbet op til lovens vedtagelse er velbeskrevet i DJ-regi, 
hvor man tilbage i 2010-2011 var dybt splittet i forbundets 
hovedbestyrelse. Men siden 2012 var der enighed om, at den 
forestående ændring medførte en stor indskrænkning, og der-
for var DJ imod lovens indførelse.

Lige lidt hjalp det. Og endnu værre blev det:
Folketingets Ombudsmand, en lang række forskere og eks-

perter samt kollega efter kollega der arbejder med aktindsigt i 
det daglige som journalister, har i de forløbne godt tre år doku-
menteret, at der er sænket en stor osteklokke ned over Slots-
holmen – forstået således at store dele af lovgivningsarbejdet 
nu er mørkelagt for offentligheden.

I de to år siden seneste delegeretmøde har DJ øget hastig-
heden og intensiteten for at påvirke offentlighed og politikere til 
at ændre den famøse lov.

I maj-juni 2015 benyttede forbundet det udskrevne valg til 
Folketinget til at føre kampagne imod offentlighedsloven. Alle 
kandidater til Folketinget fra samtlige partier blev bedt om at 
svare på et kort spørgeskema omkring offentlighedsloven  
– en meget stor andel af kandidaterne var imod.
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Og i løbet af 2015-2016 sprang tre af de oprindelige 
fem forligspartier bag loven fra aftalen – Socialistisk Folke-
parti,  Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er nu 
nej- partier i forhold til offentlighedsloven, ligesom Alternativet, 
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har været 
det hele tiden.

Disse ting har været medvirkende til, at da Trekløver-rege-
ringens grundlag skulle skrives, blev det skrevet ind, at loven 
skulle ændres:

”Når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen 
lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og 
politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler”

DJ har henover vinteren 2016-2017 løbende haft dialog med 
de politiske partiers retsordførere og andre på Christiansborg 
vedrørende de forestående ændringer. Det er forbundets 
ambition, at de stærkt problematiske paragraffer om minister-
betjening og politikerregel skal fjernes, og at loven skal føres 
tilbage til de gamle standarder. Her skeler DJ til den gældende 
miljøoplysningslov, der fungerer, og som giver mere indsigt i 
politiske beslutninger.

Demonstration foran Christiansborg mod offentlighedsloven.  
Foto: Per Folkver
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Dette var også årsagen til, at DJ i 2015 var med-initiativtager 
til ”Dagpengekoalitionen”. Netværket af fagforeninger opstod 
for at give et modtryk til de politiske partier, der på dette tids-
punkt var optaget af at finde et dagpengeforlig – nervøsiteten 
hos de medvirkende fagforeninger gik på, at man i forliget ville 
glemme at løse udfordringerne på dagpengeområdet for netop 
de atypisk beskæftigede.

I løbet af få måneder dannedes et netværk bestående af 10-
11 fagforeninger med forskellig organisatorisk tilknytning, men 
alle med det mål at ville søge løsninger på vegne af medlem-
merne. I alt talte disse fagforeninger mere end en halv million 
medlemmer, og det gav en stor lydhørhed med blandt andet 
foretræde på Christiansborg for beskæftigelsesudvalget i 2015.

Denne type netværk er i højere grad et nutidens og fremti-
dens svar, fra en moderne faglig organisation som DJ, på de 
udfordringer, vi ser i arbejdsmarkedet. Ingen kan stå alene, 
det gælder det enkelte medlem, som det gælder den enkelte 
fagforening.

Det har været hovedbestyrelsens holdning, at disse initiativer 
er med til at sikre opbakning til medlemmerne, og de er med til 
at sikre støtte fra medlemmerne. Og evnen til at kunne bevæ-
ge sig på tværs af de velkendte strukturer – fordi det er, hvad 
medlemmerne har behov for – vil i høj grad være et værktøj, 
som DJ skal bruge i de kommende år.

Forandringerne i arbejdsmarkedet betyder også, at DJ’s råd-
givning og vejledning skal kunne omstille sig, og derfor har de 
senere år budt på strukturelle og organisatoriske forandringer 
i DJ’s administrative opbygning. Også DJ’s hjemmeside har i 
perioden fået et gevaldigt ansigtsløft, så vores digitale rådgiv-
ning til medlemmerne kommer i fokus, og så vi som organisa- F
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Dansk Journalistforbund er  
sindssygoverdrevetmegacrazy dyr!
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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tion står samlet – også digitalt. Det har krævet en stor indsats 
af kredse, grupper og foreninger at modernisere DJ’s digitale 
univers.

De interne forandringer vil formentlig fortsætte i de kommen-
de år. Til gavn og glæde for medlemmerne. 

FORTSAT PRES MOD  FAGFORENINGER  
OG A-KASSER ER PRES MOD DEN DANSKE 
MODEL  

Der findes et andet parameter, som også presser DJ og den 
danske fagbevægelse generelt.

Kigger man på det danske og vestlige samfund, så er der i 
de senere år sket store forandringer i den generelle opfattelse 
af samspillet mellem individet og kollektivet/fællesskabet. Det 
kan i hvert fald godt se ud til, at fællesskabet i højere grad i 
dag opfattes, som det der kan give individet personlig succes 
og anseelse. Hvis et fællesskab ikke kan sikre individet dette, 
så synes der at være en øget tendens til, at man forlader fæl-
lesskabet. 

Hertil kommer udviklinger i det politiske og organisatoriske 
liv herhjemme, der går fagbevægelsen imod.

Det generelle syn på de faglige organisationer, a-kasser og 
den danske model er under opbrud. Eksempelvis har skiftende 
regeringer og ministre i små bevægelser fjernet en lang række 
goder og ændret på grundlæggende vilkår ved medlemskab af 
fagforeninger og a-kasser:
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• kompensationsgraden for dagpenge er forringet. For et 
DJ-medlem, der tjener den gennemsnitlige løn (DJ’s løn-
statistik 2016: ca. 42.000 kr./måned), er dækningen på 
 dag penge 43,8 procent

• med dagpengeforliget 2010 blev dagpengeperioden ned-
sat fra fire år til to år. Med forliget 2015 blev der lappet lidt 
herpå, og perioden er nu op til tre år

• genoptjeningskrav til dagpengeret er med forliget 2010 
 blevet fordoblet, så man skal levere et års lønindtægt for 
igen at have ret til dagpenge efter en ledighedsperiode

• pensionsalderen synes løbende at blive forhøjet og er ofte 
genstand for politisk spekulation

• beskatningsrammerne for arbejdsmarkedspensionerne er 
ofte genstand for forandringer og fornyede spekulationer, 
med deraf forøget utryghed hos den enkelte til følge

• efterlønnen er for DJ-medlemmer reelt afskaffet som følge af 
tilbagetrækningsreformen fra 2011, idet der nu modregnes 
i efterlønsbidraget ud fra ens egen opsparede pensionsfor-
mue. Det er dermed langt fra attraktivt at gå på efterløn

• værdien af fradrag for fagligt kontingent og for medlemskab 
af a-kasse er blevet udhulet løbende

Jeg fornemmer et stærkt forbund med  
en markant ledelse, jeg vil bakke op om.  
Det er vigtigt.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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• dagpengesatsen udhules med i alt omkring 10 procent i 
perioden 2013-2023 som følge af politisk aftale i forbindelse 
med skattereform 2012

• feriedagpenge kan fra 2017 ikke længere optjenes for mod-
tagere af sygedagpenge

Rækken kunne fortsættes, men formentlig har læseren allerede 
fået indtrykket af et politisk, strukturelt pres mod fagforeninger 
og a-kasser. Dette er en beskrivelse af de ydre forhold, som DJ 
naturligvis har måttet indrette sig efter for at hjælpe medlem-
merne bedst muligt. 

Men det er også en beskrivelse af forhold, der for den en-
kelte kan gøre det endnu mere vanskeligt at se fordelen ved at 
melde sig ind i en fagforening eller a-kasse. Og dermed er der 
lagt en klar trussel mod grundlaget for den danske model – en 
trussel, der i høj grad synes orkestreret fra politisk side.

Dette pres har DJ i den forgangne periode forsøgt at håndte-
re, blandt andet gennem et øget samarbejde med andre fagli-
ge organisationer og gennem en øget dialog med de forskelli-
ge politiske partier på Christiansborg. 

Formelt deltager DJ i en række samarbejder i Akademikerne. 
Mere uformelt er formandskabet optaget af at skabe og ved-
ligeholde gode relationer til hele paletten af faglige organisatio-
ner, uanset hovedorganisation, når det gavner DJ’s interesser.

Desuden har vi deltaget i den offentlige debat i medierne, 
foredrag og debatter, herunder ikke mindst på Folkemøderne 
på Bornholm, hvor DJ år for hvert år synes at få stadig større 
opmærksomhed om sine politiske og faglige arrangementer. 

Folkemødet trak, ifølge egne angivelser, cirka 25.000 menne-
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sker til Allinge hver af de fire dage i 2016, og DJ’s telt er gen-
stand for meget stor interesse til næsten alle arrangementer.

STORE UDFORDRINGER I  
DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE

På det internationale område har DJ i 2016 stået bag Mogens 
Blicher Bjerregårds kandidatur til fortsat at besætte formands-
posten i Det Europæiske Journalistforbund – med succes, idet 
han i april 2016 blev genvalgt for perioden frem til 2019. De 
øvrige nordiske journalistforbund, med hvilke DJ plejer tætte 
relationer, støttede også kandidaturet, og generelt er de nordi-
ske forbund på linje i det internationale samarbejde.

Men ellers har 2015-2017 været udfordrende, hvad angår 
det internationale arbejde. På kongressen i Frankrig i juni 2016 
kunne Det Internationale Journalistforbund (IFJ) fejre sin 90-års 
fødselsdag, og DJ er faktisk blandt de grundlæggende natio-
nale forbund.

Som kommunikationsmedarbejder føler 
jeg mig stadig overset af min fagforening. 
Jeg ville ønske, at der blev arbejdet for 
en fusion med KS. Alternativt at DJ skif
tede navn til fx ”Dansk Medie og Journa
listforbund,” så navnet også antydede, at 
der var kommunikatører.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016
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Men udviklingen i IFJ går ikke DJ’s vej. Støttepuljen Safety 
Fund har eksisteret i 25 år, og gennem årene frem til 2011 har 
DJ været det nationale forbund, der har givet flest penge hertil. 
I dag står der fortsat en million euro (ca. 7,5 millioner kroner) 
på kontoen, og DJ var på kongressen i Frankrig bannerfører for 
en aktivering af disse midler, samtidig med at DJ krævede fuld 
åbenhed om både dette og IFJ’s samlede regnskab.

Efter kongressen er relationen til IFJ’s top gået fra skidt til 
værre, og DJ’s hovedbestyrelse vil i overleveringen til næste 
hovedbestyrelse bede om, at man tager aktivt stilling til de fort-
satte internationale relationer – ganske enkelt skal vi diskutere, 
hvor og hvordan vi skal lægge vores internationale engage-
ment. Det har vist sig særdeles ufrugtbart at være IFJ-medlem i 
de seneste år, både politisk og i form af egentlige handlinger.

For 2015-2017 er nemlig også perioden, hvor journalistikken 
verden over har været og fortsat er under større pres end hidtil. 
Antallet af dræbte journalister er tårnhøjt, og det samme gæl-
der antallet af tilbageholdte mediefolk. Regeringers og magt-
haveres forsøg på – ofte succesfulde forsøg – at undertrykke 
den frie presse tager til både i antal og omfang. Og det er ikke 
alene i Danmark, at mediebranchen går gennem meget store 
og grundlæggende strukturelle forandringer; alligevel virker det 
umuligt at få en dialog med, endsige svar fra IFJ på, hvad der 
kan gøres internationalt.
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BETALT INDHOLD I  MEDIERNE UDFORDRER  
TROVÆRDIGHED

Det hænger formentlig sammen med de strukturelle og økono-
miske udfordringer i branchen, at fænomenet sponsoreret  
eller betalt indhold er vokset frem med stor hast gennem de 
seneste år. 

TV-programmer, der stort set synes båret oppe af sponso-
rers interesse. Magasintillæg til aviser, begået af avisens med-
arbejdere men betalt af annoncører. Blogs med kommercielt 
indhold. Interviews bragt til veje af interessenters finansiering.

Der er masser af eksempler på, at vores grundlæggende 
faglighed inden for formidling kan bruges til at tjene forskellige 
herrer. DJ’s helt overordnede råd og ønske er, at det deklare-
res højt og klart, når der er tale om betalt indhold: Det er ikke 
nok, at der skrives ”annoncetillæg” med små typer i toppen 
af en forside. For det udfordrer mediernes troværdighed, hver 
gang der er tvivl om afsenderen i mediernes indhold. Der er 
brug for en høj grad af etik i vores fag, og vi ser da også ofte, 
at mediecheferne tager udfordringen seriøst.

Og DJ er da også helt på det rene med, at betalt indhold er 
én af måderne, som mediehuse kan finansiere udgivelserne 
på. Betalt indhold er med til at drive faget økonomisk fremad, 
og betalt indhold produceres i vidt omfang af DJ’s medlemmer, 
som stiller deres faglighed til skue og rådighed, og dermed er 
med til at skabe en fremtid for medierne.
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54 NYE OVERENSKOMSTER

En erklæret målsætning – udtrykt både i DJ’s overenskomst-  
og aftalestrategi, og i Handlingsprogram 2015-2017 – er, at DJ 
skal tegne flere overenskomster.

Det har Faglig Forhandlingsafdeling levet op til. I alt 54 
aftaler er det blevet til i perioden 2015-2016, og i foråret 
2017 forventes det største af alle DJ’s overenskomstområder, 
DMA-overenskomsterne at blive fornyet, ligesom 0-aftalen for 
freelancere og praktikantaftalen har været genforhandlet.

De mange overenskomster betegner både nye og genteg-
nede aftaler. Men mest markant har DJ bevæget sig godt og 
grundigt ind på kommunikationsområdet. Det er enten sket 
gennem selvstændige aftaler, eller det er sket via samarbejde 
med andre fagforeninger – hvilket der også var en forventning 
til på delegeretmøde 2015. I handlingsprogrammet hed det:
• undersøge muligheder for tiltrædelse til eksisterende over-

enskomster, hvor der ikke er basis for en selvstændig 
DJ-overenskomst

• indgå nye overenskomster på kommunikationsområdet

Eksempelvis har DJ indgået aftale i fællesskab med blandt 
andet 3F, HK og Dansk Magisterforening om en overenskomst 
for et af de politiske partier – et sted, hvor kun et enkelt eller 
ganske få af DJ’s medlemmer er i arbejde.

På lignende vis har DJ bevæget sig godt ind på NGO- 
området i perioden.

Men perioden har også afspejlet, at overenskomster på visse 
felter af kommunikationsområdet er en stor udfordring. DJ- 
kolleger, der arbejder på reklame- og kommunikationsbureau-

Jeg er splittet i spørgsmålet om overens
komstforhandlinger, for jeg ved af person
lig erfaring, at DJ prøver, men at  markedet 
i dag er på arbejdsgiverens side.
Fra DJ’s medlemsundersøgelse 2016



47

er, befinder sig måske for langt væk fra den traditionelle kultur, 
hvor DJ-medlemmer er åbne omkring for eksempel medlem-
skab af DJ, løn- og ansættelsesvilkår osv.

I januar-marts 2016 forsøgte DJ således, i samarbejde med 
Forbundet Kommunikation og Sprog, at knytte kontakt til den 
fælles medlemsskare på to store kommunikationsbureauer i 
København, og der er i perioden også forsøgt indhentet oplys-
ninger via surveys osv.

Resultatet af disse bestræbelser har været næsten ikke- 
eksisterende. Derfor anbefaler Overenskomst- og Aftale-
udvalget delegeretmødet 2017, at man i de kommende år 
i stedet forsøger at komme ind på området gennem en DJ-
ambassadør- ordning, som vi kender det med en pæn succes 
fra tv-produktionsområdet.

Det er nemlig fortsat vigtigt at arbejde for større viden – i 
dette som i andre miljøer – omkring arbejdstid, barsel, ferie og 
pensionsordning; alt sammen elementer som vi ved, at den en-
kelte kollega ikke nødvendigvis prioriterer højt i den individuelle 
kontraktindgåelse.

I det hele taget har DJ rigtig meget at byde på. Både på det 
etablerede overenskomstdækkede område inden for journali-
stik og kommunikation og på områder som ovennævnte, hvor 
kulturen er anderledes.
 

TEKNOLOGI FORANDRER PÅ GODT OG ONDT 

2015-2017 har været en periode med mange forandringer, 
både for det enkelte medlem af DJ og for det arbejdsmarked 
som DJ er en del af. 
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Vi forventer naturligvis, at fremtiden vil bringe masser af for-
andringer for vores fag. Det være sig i form af teknologi og nye 
spændende måder at arbejde på. 

Inden for journalistikken har vi allerede set de første spæde 
forsøg i Danmark med at bruge højt specialiserede computer-
programmer til at omlægge det journalistiske arbejde, hvilket 
måske kan effektivisere trivielt arbejde, men samtidig kan true 
vores arbejdspladser og faglige stolthed.

På det visuelle område har digitalisering og teknologisk 
nytænkning på få år ændret fotografi og levende billeder 
grundlæggende, hvilket presser vores jobs, ligesom vore 

Andel køn

Tal er for 1. januar 2017
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 Medlemsfordeling

 Medarbejderforeninger 4356 24%
Specialgrupper  6522 37%
Studerende  2943 16%
Grønland  111 1%
Andre*  3925 22%
Total  17857 100%
*Pensionister, efterlønnere, ledige og andre uden for arb.marked.

Aldersfordeling

Tal er for 1. januar 2017

0

5.000

10.000

15.000

20.000 2017 Total

60
-

50
-5

9

40
-4

9

30
-3

9

-2
9 År

Pensionister, efterlønnere, ledige og medlemmer uden medlemskab 
af medarbejderforening eller specialgruppe.



50

billed medieoversættere er presset af øget brug af maskinover-
sættelser, selvom kvaliteten her ofte taber til urimelige produk-
tionskrav.

Vi skal naturligvis imødekomme de teknologiske fremskridt og 
udnytte dem til vores fordel, men vi skal også sige det højt, 
når vi mener, at kvaliteten bliver forringet, eller arbejdspladser 
tabes i den hastige udvikling.

Vores arbejdsmarked og måder at tænke arbejde på ændrer 
sig markant i disse år, og vores medlemmer veksler mellem 
jobs af kortere varighed og inden for forskellige brancher og 
sikkert endnu mere i fremtiden. Det skal vi om noget adressere 
de kommende år.

På samme måde kan det også få betydning for DJ’s virke-
felt, at politikerne for alvor er begyndt at se på uddannelses-
området, som et sted de kan regulere og forandre til gavn for 
andre formål end de rent uddannelsespolitiske. Nogle af de 
ændringer, der er blevet foretaget, eller som tænkes foretaget, 
tager tilsyneladende større hensyn til økonomi og finanser, 
eller til beskæftigelsesmæssige konsekvenser, end de handler 
om uddannelserne som sådan eller borgernes brug for vores 
professionalisme.

Der er med andre ord masser af udfordringer i vente i de 
kommende år. F
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DJ’S HOVEDBESTYRELSE 2015 – 2017

Øverste række fra venstre: Peter Thornvig, Lars Lindskov, Allan Boye 
Thulstrup, Lars Werge, Villy Dall, Henrik Friis Vilmar, Frederik Juel
Forreste række: Maria Becher Trier, Rasmus Mark Pedersen,  
Tine Johansen, Karen Hedegaard, Mathias Bay Lynggaard,  
Lene Sparsø Thygesen. Ikke på foto: Mette Schmidt Rasmussen  
og Sus Falch.
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