
   
 
 
 

Resolution om brug af u/kønnede titler 

Foreningens rolle som et fagligt fællesskab med fokus på ligestilling bør afspejle sig vores sprog, 
som det gør i vores politiske virke. Derfor vil det fremover blive muligt for politikere i foreningen at 
benytte en kønsneutral eller m/k kønnet titel i deres arbejde.  

Motivation 

Dansk Magisterforening er en progressiv fagforening med et stærkt fokus på ligestilling. 
Ambitionerne om at markere sig på dette politikområde ses både i Arbejdsprogram 17 og det 
treårige arbejdsprogram. Besøger man vores hjemmeside for at læse om de politiske 
fokusområder, står ligestilling som et af seks prioriterede områder.  

Dansk Magisterforening har en stolt tradition for at kæmpe for ligeløn og øremærket barsel til far. 
Det skaber stolthed at være en del af et værdi-, såvel som fagligt fællesskab.  

I lyset af Dansk Magisterforenings rolle som et ligestillingsorienteret fagligt fællesskab ønsker jeg 
derfor at stille et resolutionsforslag, der afspejler dette.  
Kampen for ligestilling skal kæmpes på arbejdspladsen, på den politiske scene såvel som i 
overenskomstforhandlingerne, men også mainstreames i det daglige arbejde.  

Der findes ikke neutralt sprogbrug, derimod kan vores daglige sprog sende vigtige politiske 
signaler om foreningens værdier. Dette ser vi blandt andet i den strategiske overvejelse ved at 
italesætte dimittendledighed som overgangsledighed, for at sætte fokus på den særlige karakter af 
ledigheden som noget midlertidigt, der sker i overgangen fra studie til arbejdsmarkedet.  

Foreningens rolle som et fagligt fællesskab med fokus på ligestilling bør derfor afspejle sig vores 
sprog som det gør i vores politiske virke.  
Dette er udtryk for respekt for de, der ikke føler sig inkluderet i de nuværende titler, samt er med 
til at sende et stærkt signal udadtil om Dansk Magisterforenings fokus på ligestillingsarbejdet.  
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