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Notat

KOMMISSORIUM FOR ”FAGENES FREMTID”-GRUPPEN
Udvalget skal kortlægge fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesområderne samt give bud på, hvordan udviklingen kan ventes at påvirke forbundets dækningsområde på de områder, som Dansk Journalistforbund dækker. Det er f.eks. journalister, pressefotografer, grafikere, billedmedieoversættere, bladtegnere, fagfotografer, Film-og tv producere, teknikere og assistenter etc., bloggere og kommunikatører. Under disse findes desuden forskellige undergrupperinger.
Formål:
Gruppen skal give bud på fagenes fremtid i DJ. Både som DJ ser ud i dag,
og på områder, som udvalget analyserer sig frem til, at DJ kan bevæge sig i
retning imod.
Dette sker blandt andet ved at
- kortlægge og analysere nutidens og fremtidens arbejdsmarked
- kortlægge og analysere nutidens og fremtidens uddannelsesområder
- inddrage forskning og viden på områder som
o digitalisering
o robotisering
o forandringer i medie- og kulturvaner
Udvalget er velkommen til at afslutte sin redegørelse med konkrete anbefalinger til DJ i forhold til problemfeltet
Opgave:
Udvalget får til opgave at levere en redegørelse til DJ senest 15. september
2018. Redegørelsen har form af en hvidbog, og kan som nævnt ovenfor ledsages af udvalgets anbefalinger
Arbejdsform:
Udvalget nedsættes af DJ’s hovedbestyrelse, og består af eksperter hentet
ind på baggrund af viden, holdninger og berøringsflade.
Udvalget ledes af en formand, og DJ stiller sekretariatsbistand til rådighed
på fuld tid, således at udvalget kan producere materiale og fordøje viden
både på og mellem møderne. Disse møders placering og hyppighed besluttes af udvalgsformand og sekretariat.

DJ’s formandskab og øvrige politiske ledelse bliver ikke repræsenteret i udvalget, og bortset fra Fagligt Forum 2018 lægges der ikke op til, at udvalget
skal have berøring med DJ’s politikere.
Men Fagligt Forum er til gengæld den begivenhed, hvor udvalget lever op til
kravet fra delegeretmøde 2017 om at ”medlemmer, medarbejderforeninger,
specialforeninger, specialgrupper og kredse inddrages i arbejdet, eventuelt i form af en konference, medlemsinddragende aktiviteter og såvel
kvantitative som kvalitative undersøgelser.” Fagligt Forum afvikles i København 22.-23. april 2018.
Udvalget kan til sit arbejde indkalde eksperter og bistand uden for DJ, lige
som udvalget naturligvis kan konsultere fx HB-medlemmer og gruppe-,
kreds- og foreningsformænd efter behov.
Baggrund:
Med udgangspunkt i beslutningen på DJ’s delegeretmøde 2017 besluttede
hovedbestyrelsen på sit møde i oktober at overlade til forbundsleden at
nedsætte en arbejdsgruppe, men samtidig holde armslængde-princippet i
hævd.
Beslutningens ordlyd:
”Delegeretmødet pålægger HB i den kommende valgperiode at analysere
fagenes fremtid – set i lyset af globalisering, ny teknologi generelt og automatisering. Medlemmer, medarbejderforeninger, specialforeninger,
specialgrupper og kredse inddrages i arbejdet, eventuelt i form af en konference, medlemsinddragende aktiviteter og såvel kvantitative som kvalitative undersøgelser.
Resultatet afrapporteres skriftligt til delegeretmødet 2019 med forslag til
langsigtet strategi og til konkrete handlepunkter for valgperioden 20192021.”
-Delegeretmødets beslutning skal ses i lyset af den udvikling, som hos
mange medlemmer skaber stor usikkerhed om deres fremtid. For cirka 20
år siden organiserede DJ hovedsageligt journalister, pressefotografer og andre ansatte ved medier eller tæt på den kendte medieproduktion.
Siden er andre faggrupper som fagfotografer, grafikere, billedmedieoversættere og bloggere kommet til, mens kommunikatørerne har vokset sig til
DJs største specialgruppe med godt 2.000 medlemmer. Det skete ikke
mindst på grund af det øgede fokus på gennemslagskraft i medierne og
overfor målgrupper, som virksomheder og organisationer har måtte udvikle
gennem de seneste 10-15 år for at trænge igennem den voldsomt stigende
strøm af informationer i samfundet helt generelt og målrettet mod den enkelte.
I dag organiserer DJ cirka 18.000 medlemmer.
DJ har udviklet sig til et stærkt fagforbund som organiserer alle fagligheder,
som leverer kreativt indhold til medierne. Seneste skud på denne stamme
er bloggerne, som dog også er et symbol på, at de normalt meget faste
grænser mellem uafhængig journalist og sponseret eller betalt indhold er
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udfordret.
Den bredere organisering og teknologiske udvikling har internt i forbundet
skabt en form for konkurrence mellem nogle grupper. Pressefotograferne
oplever, at deres monopol med at dyppe film i kemiske væsker er afløst af,
at millioner af mennesker, heriblandt deres journalist-kolleger, i dag kan
tage billeder. De redigerende på dagbladene ser en stigende automatisering
ved at der skrives ind i skabeloner, som så generer de færdige sider.
Og Google-translate og andre maskiner og måske snart kunstige intelligenser er måske ved at udkonkurrere den klassiske tv-tekster, fordi også broadcasternes krav til kvalitet falder sammen med muligheden for markante
besparelser på den menneskelige indsats, som for de flestes vedkommende
er baseret på en lang akademisk uddannelse.
Den teknologiske udvikling går stærkt og griber voldsomt ind i DJ-medlemmernes arbejde, samtidig med borgernes medievaner forandrer sig i samme
høje tempo.
Netop på grund af den hastighed, som DJs medlemmer skal håndtere forandringerne på, har delegeretmødet valgt at stoppe op og bestille dette arbejde, så forbundet med et kvalificeret afsæt kan foretage de rigtige strategiske og organisatoriske valg i forhold til medlemmerne og de markederne.
DJ’s formandskab og øvrige politiske ledelse bliver ikke repræsenteret i udvalget, og bortset fra Fagligt Forum 2018 lægges der ikke op til, at udvalget
skal have berøring med DJ’s politikere.
Dette armslængde-princip er vedtaget, fordi DJs politikere selv må betragtes som værende en væsentlig del af enkelte eller flere af de berørte faggrupper, og derfor selvfølgelig kan være farvet af og have en fuldstændig legitim
interesse i at se deres egen faglighed med særlige øjne, og ikke mindst
kunne deres bagland have en forventning om, at politikerne positionerer
netop deres faglighed på en særlig måde.
Diskussionen om de ovenstående interesser må ikke influere på udvalgets
arbejde og skal først tages, når hvidbogen med udvalgets anbefalinger foreligger i efteråret 2018.
Mens Fagenes Fremtid har det strategiske sigte, har DJ’s hovedbestyrelse
med fokus på det organisatoriske sat et udvalgsarbejde i gang med titlen
”Fremtidens Forbund”. Det er relevant for ”Fagenes Fremtid ”-gruppen at
orientere sig i forhold til dette arbejde, hvor medlemmerne har følgende opdrag:

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende ”Fremtidens Forbund”
Med udgangspunkt i beslutningen fra delegeretmøde 2017 nedsætter DJ’s
hovedbestyrelse en arbejdsgruppe 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 ambassadør
- gennem dialog og forventningsafstemning skabe den bedste sammenhæng
mellem centrale og decentrale aktiviteter
- understøtte tilblivelsen af flere netværk og interessefællesskaber
- udarbejde en rekrutterings-, fastholdelses- og organiseringsplan
Arbejdsgruppen pålægges at
- indsamle viden og hente inspiration
o fra DJ’s organisation
o 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 organisation
- 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 eksisterende strukturers.
Det betyder, at muligheden for at få indflydelse, blive inddraget i beslutninger og aktiviteter 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 konsekvenser ridses op
Arbejdsgruppen fremlægger anbefalinger på baggrund af den skriftlige afrapportering til DJ’s Hovedbestyrelse senest på HB-mødet 17.-18. januar
2019
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