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Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Torolf Aanonsen 

Gjelder punkt:  

4 

Avsnitt:  
1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
En representant for Attac Norge er organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre 
høflig og respektfullt. En representant for Attac Norge viser respekt for personers 
grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskeverd, og 
respekterer like rettigheter for alle kjønnsuttrykk, viser respekt for personer uavhengig 
av livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner uavhengig hvor representanten er. Det 
understrekes at dette også gjelder på sosiale media og i sammenhenger der ytringer 
identifiseres med Attac Norge. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
En representant for Attac Norge er organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre 
høflig og respektfullt. En representant for Attac Norge viser respekt for personers 
grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskeverd,  
og respekterer like rettigheter for alle kjønnsuttrykk, og  viser respekt for personer 
uavhengig av livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner uavhengig av hvor 
representanten er. Det understrekes at dette også gjelder på sosiale media og i 
sammenhenger der ytringer identifiseres med Attac Norge. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
En representant for Attac Norge er organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre 
høflig og respektfullt. En representant for Attac Norge viser respekt for personers 
grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskeverd, og viser 
respekt for personer uavhengig av livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner 
uavhengig av hvor representanten er. Det understrekes at dette også gjelder på sosiale 
media og i sammenhenger der ytringer identifiseres med Attac Norge. 
 

Begrunnelse: 
Vi bør tilstrebe samsvar i all vår dokumentasjon om hva vi står for og også hva vi 
ikke tar stilling til. Ikke noe sted i Attac Norges styrende dokumentasjon,  dvs 
orientering om hva Attac er,  formål,  strategi, vedtekter og arbeidsplan finner jeg  
spørsmål om kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet proklamatorisk omtalt . Da er det 
heller ikke riktig i de etiske retningslinjene  å forplikte medlemmer,  tillitsvalgte 
og ansatte til å innta  et spesielt kjønnspolitisk ståsted.  Det vi trenger i etiske 
retningslinjer,  er godt dekket i plikten vi alle har til å vise respekt for personer 
uavhengig  av osv…. 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak:  

Andre merknader:  

Komiteens innstilling:   
Avvises 
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Styrets innstilling:   

 

Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Torolf Aanonsen 

Gjelder punkt:  
9 

Avsnitt:  
1 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
Attac Norge vektlegger lik representasjon i alder, kjønnsuttrykk og bakgrunn i vårt 
arbeid. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
Attac Norge vektlegger lik mangfoldig representasjon i alder, kjønnsuttrykk og 
bakgrunn i vårt arbeid. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Attac Norge vektlegger mangfoldig  representasjon og bakgrunn i vårt arbeid. 

Begrunnelse: 
Begrepet kjønnsuttrykk signaliserer et politisk standpunkt i et spørsmål som 
ikke er bekreftet noe annet sted i styrende dokumentasjon for Attac Norge. I 
stedet for å fremme et binært alternativ til kjønnsuttrykk, foreslår jeg å stryke 
begrepet siden  spørsmålet om kjønnspolitikk ikke er behandlet og besluttet i 
landsmøtet utover tillegget til vedtektene.  Dette er ikke viktig for hva Attac 
skal jobbe med,  bare vi sikrer at vi har plass til alle gode krefter i 
organisasjonen. 
 

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak:  

Andre merknader:  

Komiteens innstilling:   
Avvises 

Styrets innstilling:   

 


