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Indstilling:

I lyset af Dansk Sygeplejeråds rolle som et ligestillingsorienteret fagligt
fællesskab ønsker vi at stille et forslag til vedtægtsændring, der afspejler
dette.
Det er muligt for tiltrædende formænd- samt næstformænd i foreningen
at benytte en kønsneutral eller m/k kønnet titel. Således at den enkelte
ved tiltrædelse i sit politiske arbejde internt, såvel som eksternt, kan
vælge mellem at blive refereret til som formand, forkvinde eller
forperson.

Motivation:
Dansk Sygeplejeråd har en stolt tradition for at kæmpe for ligestilling og ligeløn. Vi kan være
stolte af at være en del af et værdi- såvel som fagligt fællesskab. Kampen for ligestilling skal
kæmpes på arbejdspladsen, på borgen såvel som i overenskomst-forhandlingerne, men
også mainstreames i det daglige arbejde. Således er vi også tidligere gået fra titler såsom
“tillidsmand” til “tillidsrepræsentant”.
Der findes ikke neutralt sprogbrug, derimod kan vores daglige sprog sende vigtige politiske
signaler om foreningens værdier. 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
maskulinkønnede titler (formand/næstformand), samt er med til at sende et stærkt signal
udadtil om Dansk Sygeplejeråds fokus på ligestillingsarbejdet. Foreningens rolle som et
fagligt fællesskab med fokus på ligestilling bør afspejle sig i vores sprog, som det gør i vores
politiske virke. Derfor vil det fremover blive muligt for tiltrædende formænd samt
næstformænd i sektoren af benytte en kønsneutral eller m/k kønnet titel.
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Der er ikke nogen bestemmelser i DSR’s love, der forhindrer, at den enkelte politiker – af
egen drift – kan vælge en kønsneutral eller kønsspecifik titelbetegnelse for sit eget
vedkommende. Lovene pålægger ikke nogen at benytte betegnelser som ”formand” eller
”næstformand” – hverken i kredsene eller i hovedbestyrelsen.
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Dette kongresforslag skal også ses ift. kongresforslaget 3.05 Ligestilling – samme værdier,
nye titler?
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