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• DM kæmper for forbedringer af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår ved at synliggøre 
højtuddannedes kvalifikationer, kompetencer og værdi i både den private og den offentlige 
sektor. DM har en vision om at forbedre det danske velfærdssamfund og den danske 
arbejdsmarkedsmodel, og om at medlemmernes faglighed og viden (kan) medvirker til at 
udvikle vores samfund. 
 

• Ændringsforslag 1 ’om at’ tilføjes. Parentes slettes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 1 
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• Værdierne afspejler sig i DM’s principielle indsatser:  
• DM understøtter organisering på arbejdspladserne og på studiestederne (, og de tillidsvalgte 

er afgørende i det arbejde). Tillidsvalgte på arbejdspladserne er afgørende, og DM 
understøtter de tillidsvalgtes indsats.  

 
• Ændringsforslag 2 Talnummerering erstattes af bullits. 
• Ændringsforslag 3 Parentes slettes. Ny sætning: ’Tillidsvalgte på arbejdspladserne er 

afgørende, og DM understøtter de tillidsvalgtes indsats.’ tilføjes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 2 og 3 
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• Demokrati og medbestemmelse til studerende og medarbejdere på universiteter og øvrige 
uddannelsesinstitutioner skal styrkes. 

• Ændringsforslag 4 Nyt forslag tilføjes. 
 

• DM arbejder for at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø og for at fremme (et 
ledelsesparadigme baseret på) medarbejderinddragelse. 

• Ændringsforslag 5 ’at fremme’ tilføjes. Parentes slettes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 4 og 5 
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• DM modarbejder alle former for diskrimination på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet, arbejder for ligestilling samt for at synliggøre og fjerne barrierer for 
ligeløn. 
 

• Ændringsforslag 6 ’og i uddannelsessystemet’ tilføjes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 6 
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• DM arbejder for at sikre ytringsfrihed for alle medlemmer, uanset arbejdsfunktion 
(medarbejdere og ledere på både offentlige og private arbejdspladser). 
 

• Ændringsforslag 7 ’alle medlemmer, uanset arbejdsfunktion’ tilføjes. Parentes slettes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 7 
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• (DM arbejder for at minimere omfanget af tidsbegrænsede og usikre ansættelser.) DM 
arbejder for at skabe ordnede og trygge forhold for alle medlemmer og for at omfanget af 
tidsbegrænset og usikker beskæftigelse begrænses. 
 

• Ændringsforslag 8 Parentes slettes. Nyt forslag tilføjes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 8 
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• DM arbejder for at forbedre og understøtte selvstændige og freelanceres vilkår på det 
akademiske arbejdsmarked, og for at gøre det lettere at starte som selvstændig og freelancer. 
 

• Ændringsforslag 9 Nyt forslag tilføjes. 
 

DM’s principprogram: ændringsforslag 9 
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• DM arbejder for, at ledige får ret til relevante tilbud, som reelt forbedrer deres (job-) 
muligheder på det akademiske arbejdsmarked, samt at ledige sikres en ordentlig (acceptabel) 
levefod. 
 

• Ændringsforslag 10 Parenteser slettes. Anden parentes erstattes med ’ordentlig’. 

 

DM’s principprogram: ændringsforslag 10 
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Nr. 1 – Principprogram 
• Stiller: Rasmus Markussen, Dilyana Borisova, Mathias Würtzenfeld, Anders Pilmark, Miriam 

Brems, Emma Inge Hansen, Anna Thomsen, Oline Bønløkke Larsen. 

Motivation:  
• I mange af de kampe, som er afgørende for DM’s medlemmer om f.eks. velfærd, dagpenge og 

lignende, er det vigtigt at vi danner fælles front med hele fagbevægelsen for at skabe 
resultater. Derfor er det også vigtigt at vi bakker op om andre faggruppers kampe. Det er også 
vigtigt for at sikre, at DM ikke kommer til at stå alene i vores egne kampe.  

 

Ændringsforslag til DM’s principprogram 
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Nr. 1 – Principprogram 
• Stiller: Rasmus Markussen, Dilyana Borisova, Mathias Würtzenfeld, Anders Pilmark, Miriam 

Brems, Emma Inge Hansen, Anna Thomsen, Oline Bønløkke Larsen. 
• Linje: Indledningens tredje afsnit 

Ændringsforslag:  
• DM arbejder resultatorienteret og baserer sit arbejde på værdierne faglighed, solidaritet og 

samfundsengagement. Herefter tilføjes: DM er en del af den samlede danske fagbevægelse 
og er i sit arbejde solidarisk med andre faggrupper, både på og udenfor arbejdsmarkedet. 

 

Ændringsforslag til DM’s principprogram 
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