Vi er en del af verden

På den utroligt triste og frygtelige baggrund af den russiske invasion i Ukraine må vi igen konstatere, at
vi på godt og ondt er en del af verden. Det vidste vi selvfølgelig godt efter to års opslidende og
verdensomspændende pandemi. Men krigen understreger igen, at Danmark ikke kan holde verdens
fortrædeligheder ude – og at vi sygeplejersker står centralt i enhver krise i verden. Det har været
tilfældet siden Florence Nightingale deltog i krigen på netop Krimhalvøen for 150 år siden.
Støtteerklæring og demo
Derfor var jeg rigtig glad for, at Dansk Sygeplejeråd forleden sendte en støtteerklæring til de ukrainske
sygeplejersker, der ikke bare skal behandle og pleje krigens ofre, men også selv løber en risiko, fordi
russerne angiveligt bomber omkring Ukraines sygehuse. Hovedbestyrelsen har også udtrykt sin støtte se billedet herover.
I erklæringen opfordrer Dansk Sygeplejeråd til, at konfliktens parter beskytter sygeplejersker og alle,
som arbejder i sundhedsvæsenet samt Internationalt Røde Kors og andre hjælpeorganisationer.
Der er mange måder at vise sin støtte på - blandt andet har vi i Kreds Nordjylland fået en opfordring til
at deltage i fredsdemonstration i Aalborg lørdag middag - arrangeret af blandt andre FN-forbundet.
Nej til EU's mindsteløn

Også på andre områder presser verden uden for sig på. EU arbejder på at indføre regler om
mindsteløn. Det vil sætte vores overenskomstsystem under yderligere pres, og vi risikerer, at
mindstelønnen for mange vil ende som maksimumsløn. Det ser ud til blandt andet at være tilfældet i
Tyskland, hvor mange i dag må tage to job for at klare dagen og vejen. Derfor også en opfordring til på
det område at tage stilling og deltage i den demonstration, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
har arrangeret på mandag kl. 16. ved NOVI i Aalborg Øst.
International kampdag
Midt i alt det andet må vi ikke glemme Kvindernes Internationale Kampdag på tirsdag den 8. marts. Det
er afgørende, at vi bliver ved med at sætte fokus på behovet for ligeløn og ligestilling. I den anledning
er Tjenestemandstirsdag blevet udvidet til også at markere andre kvindesager og med en bredere
kreds af arrangører - også FH. DSR er også med i et virtuelt arrangement med Emma Holten - se det
hele herunder.
Vel mødt og fredelige hilsner,
Christina Windau Hay Lund,
Kredsformand

Nej til Ruslands invasion i Ukraine

Med FN-forbundet i spidsen arrangerer en række organisationer en march/demonstration for fred i
Ukraine lørdag den 5. marts kl. 12-13.30 med udgangspunkt fra Toldbod Plads i Aalborg.
Der bliver sang og musik, oplæsning af digt og tre talere fra blandt andet FN-forbundet. Kravet er at
Rusland trækker soldaterne ud, og at Minsk-forhandlingerne genoptages.
Læs mere på Facebook

Stop EU's mindsteløn

En EU-bestemt mindsteløn er en bombe under den danske velfærd. Til trods for
stor modstand herhjemme, ønsker EU stadig at sætte rammerne for mindstelønnen.
Også i Danmark. FH Nordjylland siger klart og rungende NEJ TAK.
7. marts kl. 16.00
NOVI
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg
Læs mere

8. marts-arrangementer

Kl. 16.00, Nytorv, Aalborg
Demonstration og Tjenestemandstirsdag - taler ved blandt andre vores
kredsbestyrelsesmedlem Jeanette Bertelsen.
Link til demo i Aalborg
Kl. 17.00, Klostertorvet, Nykøbing
Taler: Anja Søre, FOA
Trine Steen aka Proletarprinsessen
Else Mathiassen, kunstner og højskolelærer
Link til demo i Nykøbing
Kl. 18.30-20.00
Virtuel kampdag med Emma Holten
I samarbejde med pædagoger og socialrådgivere
Tilmelding nødvendig, så du kan få link.
Tilmeld dig oplæg med Emma Holten
Arrangementer i Kreds Nordjylland

Instagram - nu også med Kreds Nordjylland
Sygeplejersker_dsr_nordjylland

Det er navnet på den profil, vi netop har lanceret på Instagram:-)
Vi lægger selvfølgelig ud med en konkurrence - hjælp os med at vælge, hvilke af de dejlige billeder fra

strejken der skal hænges op på kredskontoret i Aalborg. Som medlem kan du vinde et af billederne i
glas og ramme.
Så find profilen, tryk følg - og like dine favoritter inden 15. marts.
Følg os på Instagram

Kontakt

Telefonisk og personlig hjælp
Mandag-onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 13.00-16.00
Fredag: 09.00-12.00
Telefon: 4695 4850
E-mail: nordjylland@dsr.dk

Send en mail

Adresse

Sofiendalsvej 3,
9200 Aalborg SV
Husk at din TR er DSR på
arbejdspladsen – helt tæt på dig

Min Profil på
dsr.dk

Nordjyske nyheder
Kredsens
Facebookside

Kredsens hjemmeside
Følg kredsen på
Instagram

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via hjemmesiden www.dsr.dk . Du kan til enhver tid afmelde
nyhedsbrevet. Bliv medlem af sygeplejerskernes fællesskab i Dansk Sygeplejeråd nu.

