
Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten (prioriteret) 
 

 1. Per Clausen, 59 år 
Folketingsmedlem for Enhedslisten, formand for Dansk Magisterforening 1994-
2001, medlem af MAs bestyrelse siden 2000 og formand siden juni 2014. 

 
Vil fortsat arbejde for at medlemmernes interesser er i centrum for vores 
arbejde – både direkte over for medlemmerne og arbejdet for at få et solidarisk 
og moderne dagpengesystem. 
 
 
2. Tormod Olsen 
Regionsrådsmedlem, arbejdsløs cand.mag. i filosofi, aktiv i medlemsnetværket 
Aktive Arbejdsløse Akademikere. 
 
Jobskabelse skal i fokus. Det er ikke vores kvalifikationer, der er problemet. Vi 
skal passe enormt meget på, at vi ikke understøtter et kapløb mellem de 
arbejdsløse gennem anbefalinger af praktikker og løntilskud. Vi skal have et 
aktivt og involverende medlemsdemokrati med fokus på netværksdannelse. 

 
 

3. Susanne Flydtkjær, 51 år 
Arbejder som sagsbehandler i Brønderslev Kommune, har været engageret i 
arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger de seneste 25 år, har været formand 
for de arbejdsløse og deltidsansatte i DM i flere omgange. 
 
Som ledig skal man have ret til at få tilbud, som man selv mente ville kunne 
bidrage til at få begge fødder eller en lille fod ind på arbejdsmarkedet. 
 
 
4. Charlotte Palludan, 49 år 
Lektor og fællestillidsrepræsentant ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(dpu), AU, medlem af DMs hovedbestyrelse for fagforeningslisten, sidder også i 
FU og er koordinator for ligestillingsnetværket samt medlem af flere andre 
udvalg og universitetslærerlandsklubbens bestyrelse. Har tidligere siddet i MAs 
bestyrelse. Uddanne kultursociolog. 
 
 
 
5. Inger Sistrup, 54 år 
Cand.mag. i Humanistisk Datalogi og psykologi. Udvalgsposter: Medlem af DMs 
ligestillingsnetværk, medlem af Fastholdelse og Hverveudvalg og næstformand i 
DM Leder samt flere andre udvalg.  
 
Vi skal turde stille krav på vores medlemmers vegne. Krav om meningsfyldt og 
fagligt arbejde, udfordringen ligger i antallet af ledige stillinger og ikke i 
medlemmernes manglende vilje og integritet. 
 
 
6. Gitte Kristensen 
Cand.scient. i biokemi og underviser ved Københavns Universitet. 
Bestyrelsesmedlem i DM HTDA. 
 
Min drøm er: En a-kasse som sikrer folk forsørgelse, hvis de er så uheldige at 
miste deres job. En a-kasse der er fleksibel og ser sig selv som et serviceorgan for 
det enkelte medlem. En a-kasse der forhindrer, at medlemmerne ender som et 
”excelark”.  
 
 



 
7. Tue Magnussen, 59 år 
Især aktiv for ATSF-fonden men også MA, DM, Helsinkikomiteen (DHK), MS-
Actionaid, Migësia, SOS mod Racisme, RIKO og Kurdisk Forum. 
 

 

 

Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslistens valgudtalelse 

Målsætningen for vores liste er at styrke arbejdet med at sætte medlemmernes interesser i 
centrum. Vores kandidater kommer fra et bredt spektrum af medlemmernes arbejdsmarked. Vores 
kandidater kender dagpengesystemet og de udfordringer, det stiller os over for, fra egne erfaringer. 
 
Vi arbejder for, at MAs rådgivning skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker. Vi tror 
på, at medlemmerne selv ved, hvad de vil og har brug for. Rådgivningen handler om at finde de 
muligheder, som reglerne trods alt giver – og at advare mod de faldgruber, som man kan falde i. 
Fællesskabet i a-kassen skal give medlemmerne et rygstød, som gør dem bedre egnede til at klare 
de udfordringer, som arbejdsløshed giver. Vores medlemmer skal gives de bedste muligheder for at 
finde de jobs, der trods alt hele tiden er der. 
 
Mange medlemmer kommer ind på arbejdsmarkedet eller holder fast i dette gennem løse jobs, skift 
mellem perioder som arbejdsløse, deltidsansatte, freelancere og selvstændige. Det giver mange 
udfordringer i et gammeldags og rigidt dagpengesystem. Vi skal hele tiden – sammen med vores 
medlemmer – forsøge at finde løsninger og udveje i forhold til dette system. 
 
MA skal opretholde muligheden for at lade medlemmer, der er i en særlig vanskelig situation, slippe 
for at betale administrationsbidrag. Vi skal bruge midlerne fra Magistrenes Private A-kasse til at 
hjælpe medlemmer, som kommer i vanskeligheder i dagpengesystemet. 
 
MA skal forsvare medlemmerne og deres interesser i offentligheden og over for det politiske system. 
Når der hetzes mod de arbejdsløse, er det vores opgave at gå offensivt til forsvar for vores 
medlemmer. Vi skal hele tiden fokusere på, at det er arbejdsmarkedet, der ikke står til rådighed for 
os, mens vi lever med et system, som stiller irrationelle og urimelige krav til de arbejdsløse. 
 
Vi skal påpege, hvordan dagpengesystemet kun giver en beskeden økonomisk dækning for tabt 
arbejdsfortjeneste, men til gengæld stiller store krav til de arbejdsløse. Der er brug for langt mere 
fokus på at skabe arbejdspladser i stedet for at fokusere på de arbejdsløses ansvar for deres egen 
situation. 
 
Der er brug for et langt mere fleksibelt dagpengesystem, der giver større tryghed. Det skal være 
lettere og optjene og genoptjene retten til dagpenge. Ingen bør falde ud af dagpengesystemet uden 
at have fået tilbudt et arbejde. Reglerne for supplerende dagpenge skal ændres, så det igen bliver 
muligt at have perioder med deltidsarbejde. Vi skal have et dagpengesystem, som tager højde for, 
at mange ikke har et fast fuldtidsarbejde – eller er arbejdsløse, men at mange derimod har løse 
ansættelser, deltidsansættelser, arbejder som freelancere m.v. 
 
Denne kamp for at skabe bedre vilkår for vores arbejdsløse medlemmer kan vi ikke vinde alene. 
Derfor satser vi på et aktivt samarbejde med vores fagforeninger (DM og GL), men vi samarbejder 
også med andre a-kasser og faglige organisationer, og vi skal også forsøge at påvirke det politiske 
system. 
 
MA skal fastholdes og udvikles som en demokratisk a-kasse, hvor medlemmerne bestemmer 
udviklingen og vælger ledelsen. For at sikre at det også vil være muligt i fremtiden, skal vi hele 
tiden forsøge at styrke MA og øge medlemstallet.  
  
Vores fællesskab er vores fælles styrke. 
  



Stillere for Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten 
 
Knud Holt Nielsen Anders Øgaaard 

Christian Holtet Alf Gørup Theilgaard 

Thyge Enevoldsen Trine Henriksen 

Cæcilie Andersen Anders Hadberg 

Mads Baresgaard Britta Andersen Glargard 

Helge Bo Jensen Ninna Hedeager Olsen 

Jens Wenzel Andreasen Aase Rieck Sørensen 

Klaus Liebing Lars Hansen 

Frans Rubek Flemming Vejen 

Lonny Hansen Pia Hautopp 

Ulf Vincents Olsen Bjørn M. Schreiber Pedersen 

Vibeke Kold Erik Rømer Brandt 

Bente Bang Pedersen Jens Boelsmand 

Asger Sørensen Kirsten Hyldgaard 

Eva Gulløv Ida Winther 

Anne-Marie Eggert Olsen Tomas Højgaard 

Bente Elkjær Elina Maslo 

Liv Thyra Fabrin Anna Karlskov Skyggebjerg 

Jakob K. Jensen Amina Olander Lap 

Hans Koch Hans Hüttel 

Bente Schmidt Nielsen  

 
 
   
 
 
 


