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Dokumentsamling til behandling af DM´s principprogram 
 

 

Procesbeskrivelse og læsevejledning 

 

Op til afholdelsen af DM’s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det 

forslag til principprogram, som DM’s hovedbestyrelse havde sendt til de kongresdelegerede. 

 

Der indkom i alt 19 ændringsforslag til det fremsendte forslag til principprogram. DM’s hovedbestyrel-

se behandlede de indkomne ændringsforslag på sit møde 14. november 2016, og af de 19 ændrings-

forslag blev de 10 helt eller delvist indarbejdet i hovedbestyrelsens forslag til principprogram. DM har 

efterfølgende været i kontakt med de forslagsstillere, hvis ændringsforslag ikke fik opbakning i hoved-

bestyrelsen, og det resulterede i, at 1 ændringsforslag blev opretholdt. Ændringsforslaget fremgår her-

under og vil blive behandlet af kongressen. 

 

I det følgende dokument fremsendes hovedbestyrelsens endelige forslag til principprogram, som det 

ser ud, efter at de vedtagne ændringsforslag er blevet indføjet. Alle ændringsforslag fremstår med rød 

skrift. Af den sidste kolonne fremgår ændringsforslagets nummer og det er noteret, hvorvidt der er 

tale om en tilføjelse, en sletning eller en erstatning i forhold til det oprindelige forslag. 

 
I dokumentsamlingen til behandling af DM’s principprogram finder du følgende: 

 Hovedbestyrelsens forslag til principprogram for Dansk Magisterforening 

 Oprindeligt forslag til principprogram 

 Ændringsforslag til principprogram 
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Hovedbestyrelsens forslag til principprogram for Dansk Magisterforening  
 
 

 Hovedbestyrelsens forslag 
 

Ændringsforslag 

1 Dansk Magisterforening er en demokratisk fagforening, og medlem-
merne er foreningen. Det er en kerneværdi i DM at binde de mange 
forskellige medlemmer sammen i et fællesskab, og DM kæmper for et 
arbejdsmarked, der honorerer alle medlemmers faglighed og viden. 
 

 

2 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 arbejdsmar-
kedsmodel, og om at medlemmernes faglighed og viden (kan) medvir-
ker til at udvikle vores samfund. 
 

Ændringsforslag 1 

’om at’ tilføjes. Parentes 
slettes. 

3 DM arbejder resultatorienteret og baserer sit arbejde på værdierne 
faglighed, solidaritet, samarbejde og samfundsengagement. 
 

 

4 Værdierne afspejler sig i DM’s principielle indsatser:  

 DM understøtter organisering på arbejdspladserne og på stu-
diestederne (, og de tillidsvalgte er afgørende i det arbejde). Til-
lidsvalgte på arbejdspladserne er afgørende, og DM understøt-
ter de tillidsvalgtes indsats.  

 DM arbejder for at udbrede og forbedre de kollektive rettighe-
der på det akademiske arbejdsmarked.  

 DM støtter det enkelte medlem i forhold til løn, kompetence-
udvikling og karrieremuligheder. 

 DM arbejder for at udbygge det akademiske arbejdsmarked, 
samt for at alle medlemmer er i uddannelsesmæssig relevant 
beskæftigelse. 

 DM arbejder for en veludbygget, offentligt finansieret og uaf-
hængig uddannelses- og forskningssektor. DM arbejder for 
forskningsfrihed.  

 DM arbejder for lige adgang til uddannelse, og for at adgangen 
er uafhængig af økonomisk baggrund.  

 DM arbejder for at fremme forståelsen af, at nøglen til fremti-
dens velstand og velfærd er investering i et højt vidensniveau 
og høj uddannelseskvalitet. 
 

Ændringsforslag 2 

Talnummerering erstattes 
af bullets. 
 

Ændringsforslag 3 

Parentes slettes. Ny sæt-
ning: ’Tillidsvalgte på ar-
bejdspladserne er afgøren-
de, og DM understøtter de 
tillidsvalgtes indsats.’ tilfø-
jes. 

5  Demokrati og medbestemmelse til studerende og medarbejde-
re på universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner skal styr-
kes. 

Ændringsforslag 4 

Nyt forslag tilføjes. 
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 DM arbejder for at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø og 
for at fremme (et ledelsesparadigme baseret på) medarbejder-
inddragelse. 

Ændringsforslag 5 

’at fremme’ tilføjes. Paren-
tes slettes. 

6  DM modarbejder alle former for diskrimination på arbejdsmar-
kedet og i uddannelsessystemet, arbejder for ligestilling samt 
for at synliggøre og fjerne barrierer for ligeløn. 

Ændringsforslag 6 

’og i uddannelsessystemet’ 
tilføjes. 

7  DM arbejder for at sikre ytringsfrihed for alle medlemmer, uan-
set arbejdsfunktion (medarbejdere og ledere på både offentlige 
og private arbejdspladser). 
 

Ændringsforslag 7 

’alle medlemmer, uanset 
arbejdsfunktion’ tilføjes. 
Parentes slettes. 

8  (DM arbejder for at minimere omfanget af tidsbegrænsede og 
usikre ansættelser.) DM arbejder for at skabe ordnede og tryg-
ge forhold for alle medlemmer og for at omfanget af tidsbe-
grænset og usikker beskæftigelse begrænses. 
 

Ændringsforslag 8 

Parentes slettes. Nyt forslag 
tilføjes. 

9  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. 

10  DM arbejder for, at ledige får ret til relevante tilbud, som reelt 
forbedrer deres (job-) muligheder på det akademiske arbejds-
marked, samt at ledige sikres en ordentlig (acceptabel) levefod. 
 

Ændringsforslag 10 

Parenteser slettes. Anden 
parentes erstattes med 
’ordentlig’. 

11 Værdierne afspejler sig ligeledes i DM’s profil: 

a) DM er en demokratisk styret fagforening, hvor de bedste resul-
tater opnås i dialog og samarbejde mellem medlemmer, tillids-
valgte og sekretariat. 

b) DM er en engagerende fagforening funderet på aktive med-
lemmer og tillidsvalgte på arbejdspladserne.  

c) DM er en nærværende fagforening gennem hele arbejdslivet, 
og medlemmerne oplever deres interesser sikkert og kvalifice-
ret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, selv-
stændige, offentligt ansatte, ledere, ledige eller privatansatte. 

d) DM er en samarbejdende fagforening, der søger at fremme 
medlemmernes interesser både gennem samarbejde med an-
dre parter i fagbevægelsen og med resten af samfundet.  

e) DM er en vidende fagforening, der med analyser bidrager til at 
fremme viden om og forståelse for forhold på det akademiske 
arbejdsmarked. 

f) DM er en internationalt orienteret fagforening, der samarbej-
der med udenlandske organisationer og interessenter for at 
sikre gode ansættelsesvilkår på et globaliseret arbejdsmarked. 
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Principprogram for Dansk Magisterforening  

Dansk Magisterforening er en demokratisk fagforening, og medlemmerne er foreningen. Det er en 
kerneværdi i DM at binde de mange forskellige medlemmer sammen i et fællesskab, og DM kæmper 
for et arbejdsmarked, der honorerer alle medlemmers faglighed og viden. 

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 
medlemmernes faglighed og viden kan medvirke til at udvikle vores samfund. 
 
DM arbejder resultatorienteret og baserer sit arbejde på værdierne faglighed, solidaritet, samarbejde 
og samfundsengagement. 

Værdierne afspejler sig i DM’s principielle indsatser:  

1. DM understøtter organisering på arbejdspladserne og på studiestederne, og de tillidsvalgte er 
afgørende i det arbejde. 

2. DM arbejder for at udbrede og forbedre de kollektive rettigheder på det akademiske 
arbejdsmarked.  

3. DM støtter det enkelte medlem i forhold til løn, kompetenceudvikling og karrieremuligheder. 
4. DM arbejder for at udbygge det akademiske arbejdsmarked, samt for at alle medlemmer er i 

uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. 
5. DM arbejder for en veludbygget, offentligt finansieret og uafhængig uddannelses- og 

forskningssektor. DM arbejder for forskningsfrihed.  
6. DM arbejder for lige adgang til uddannelse, og for at adgangen er uafhængig af økonomisk 

baggrund.  
7. DM arbejder for at fremme forståelsen af, at nøglen til fremtidens velstand og velfærd er 

investering i et højt vidensniveau og høj uddannelseskvalitet. 
8. DM arbejder for at sikre medlemmerne et godt arbejdsmiljø og for et ledelsesparadigme 

baseret på medarbejderinddragelse. 
9. DM modarbejder alle former for diskrimination på arbejdsmarkedet, arbejder for ligestilling 

samt for at synliggøre og fjerne barrierer for ligeløn.  
10. DM arbejder for at sikre ytringsfrihed for medarbejdere og ledere på både offentlige og private 

arbejdspladser. 
11. DM arbejder for at minimere omfanget af tidsbegrænsede og usikre ansættelser. 
12. DM arbejder for, at ledige får ret til relevante tilbud, som reelt forbedrer deres jobmuligheder 

på det akademiske arbejdsmarked, samt at ledige sikres en acceptabel levefod. 
 
 
Værdierne afspejler sig ligeledes i DM’s profil: 

a) DM er en demokratisk styret fagforening, hvor de bedste resultater opnås i dialog og 
samarbejde mellem medlemmer, tillidsvalgte og sekretariat. 

b) DM er en engagerende fagforening funderet på aktive medlemmer og tillidsvalgte på 
arbejdspladserne.  

c) DM er en nærværende fagforening gennem hele arbejdslivet, og medlemmerne oplever deres 
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interesser sikkert og kvalificeret varetaget, uanset om de er studerende, dimittender, 
selvstændige, offentligt ansatte, ledere, ledige eller privatansatte. 

d) DM er en samarbejdende fagforening, der søger at fremme medlemmernes interesser både 
gennem samarbejde med andre parter i fagbevægelsen og med resten af samfundet.  

e) DM er en vidende fagforening, der med analyser bidrager til at fremme viden om og forståelse 
for forhold på det akademiske arbejdsmarked. 

f) DM er en internationalt orienteret fagforening, der samarbejder med udenlandske 
organisationer og interessenter for at sikre gode ansættelsesvilkår på et globaliseret 
arbejdsmarked. 
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Ændringsforslag til DM’s principprogram 

 

Nr. 1 – Principprogram 

Stiller: Rasmus Markussen og Miriam Brems 

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. 

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.  

 


	PRIN 01 Kongres 2016 - hovedbestyrelsens forslag til principprogram
	PRIN 02 Kongres 2016 Oprindeligt principprogram
	PRIN 03 Kongres 2016 Ændringsforslag til principprogram

