
Valggrundlag 
Målsætningen for vores liste er at styrke arbejdet med at varetage medlemmernes interesser. 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. 
 
Rådgivning med udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker  
Vi arbejder for, at MA’s rå̊dgivning skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker. Vi 
tror på, at medlemmerne selv ved, hvad de vil og har brug for. Rå̊dgivningen 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.  
 
Vi skal finde løsninger sammen med medlemmerne 
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.  
 
Servicen skal være i top 
Vi skal have fokus på den service, der møder vores arbejdsløse medlemmer. Her har vi været 
udfordret i de seneste måneder. Derfor har vi foreslået og fået vedtaget, at der midlertidigt afsættes 
flere ressourcer til disse opgaver. 
 
Vi går til grænsen for medlemmernes skyld 
Det er helt afgørende, at vi - inden for lovgivningens rammer - altid administrerer reglerne så 
gunstigt for medlemmerne, som muligt. Vi går gerne til grænsen, når det handler om at varetage 
medlemmernes interesser.  
 
Udsatte medlemmer skal have særlig hjælp 
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.  
 
Hetz mod de arbejdsløse skal afvises 
MA skal forsvare medlemmerne og deres interesser i offentligheden og over for det politiske 
system. Nå̊r 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 stå ̊r til rådighed for 
os, mens vi lever med et system, som stiller urimelige og ofte irrationelle krav til de arbejdsløse. 
 
Der er brug for et nyt og tidssvarende dagpengesystem 
Vi skal på̊pege, 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 pa ̊ 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 få̊et 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. 
 



Samarbejde til fordel for medlemmerne 
Denne kamp for at skabe bedre vilkå̊r for vores arbejdsløse medlemmer kan vi ikke vinde alene. 
Derfor satser vi pa ̊ 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 på̊virke det politiske 
system.  
 
Demokratiet i a-kassen skal fastholdes og udvikles 
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.  


