
Kandidater for DM-listen (prioriteret rækkefølge) 

DM-listen og Medlemmerne i centrum-Samarbejdslisten har indgået valgforbund. 
 

1. Bjarke Friborg, faglig konsulent 

Sociolog og master i socialt entreprenørskab, næstformand i DM Privat, medlem af MA-

bestyrelsen og DMs hovedbestyrelse. Arbejder i en fagforening for it-professionelle. 

– MA skal aktivt bane vej for nye akademiske arbejdsområder og støtte vore medlemmer over for 

bureaukrati, akademikerhetz og et arbejdsmarked med flere deltids- og løstansatte. 
 

2. Bayar Tarik Fattah, cand.scient i idræt, jobsøgende for anden gang 

Har bl.a. arbejdet for kommuner, foreninger, NGO’er og det private.  

– MA skal give en stemme til de jobsøgende og støtte dem i den periode, hvor de har det sværest. 

MA skal være en a-kasse, hvor ledige føler sig taget godt imod, hørt og et sted, hvor de kan få 

erfaring fra andre jobsøgende. Et sted, hvor ledige får den rette faglige hjælp og vejledning. 
 

3. Anita Kildebæk Nielsen, specialkonsulent, KU 

specialkonsulent, KU. Cand.scient. og ph.d., AC-tillidsrepræsentant, medlem af DM’s 

hovedbestyrelse og næstformand i DM Offentlig.  

– MA og a-kasserne skal igen give akademikere tilstrækkelig økonomisk sikkerhed og have særligt 

fokus på at støtte medlemmer med funktionsnedsættelse, så de står stærkere på arbejdsmarkedet. 
 

4. Julia Hunt, DMP, selvstændig og frivillighedskonsulent 

Formand for DM Privat, medlem af MA-bestyrelsen og DMs forretningsudvalg. 

– MA skal være på medlemmets side og være en sparringspartner, så man opretholder følelsen af 

at have noget at bidrage med som menneske – også når man i perioder står udenfor 

arbejdsmarkedet. 
 

5. Lea Friedberg, nyuddannet cand.scient.adm og jobsøgende 

Tidligere forkvinde for de studerende i Dansk Magisterforening.  

– MA skal hjælpe de nyuddannede ud på arbejdsmarkedet med relevante værktøjer og mod på 

arbejdslivet. Vi skal politisk kæmpe mod uønsket usikkerhed i arbejdslivet og for værdighed i 

systemet for de, der står udenfor. 
 

6. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi ved AU 

Fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet, medlem af DMs 

hovedbestyrelse og forretningsudvalg. 

– MA skal gå forrest med vejledning og politisk interessevaretagelse i forhold til det 

internationaliserede akademikerarbejdsliv. Herunder stærk kommunikation på engelsk. 
 

7. Helle Idland, selvstændig og cand.mag i retorik 

Formand for DMs landsklub for selvstændige og freelancere. 

– MA skal give størst mulig sikkerhed for både ansatte, selvstændige og dem, der kombinerer flere 

indtægtsformer. Herunder støtte medlemmer, der overvejer at starte egen virksomhed. 
 
 

8. Erik S. Christensen, museumsinspektør og arkivar 

Formand for DM Forskning & Formidling, medlem af DMs hovedbestyrelse og tidligere TR på 

KYSTmuseet i Frederikshavn. 

– MA skal arbejde for, at medlemmer ikke går i stå i deres karrierer på grund af stive regler, der 

ikke er lavet til medlemmer, som har et midlertidigt stop i deres akademiske arbejdsliv. 
 
 

9. Thomas Vils Petersen, næstformand i DM og lektor i matematik ved KU 

Fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på Københavns Universitet, medlem af 

DMs hovedbestyrelse. 

– MA skal give alle medlemmer uanset uddannelsesbaggrund relevant støtte til at komme videre i 

arbejdslivet hvis de bliver ramt af ledighed.  
 

10. Anders Henning Simonsen, lektor UC Syd 

Tillidsrepræsentant for læreruddannelsen i Haderslev, medlem af bestyrelsen for DMs landsklub 

for professionshøjskoler og erhvervsakademier og medlem af DMs hovedbestyrelse. 

– MA skal arbejde for at give gode betingelser til komme videre i medlemmers arbejdsliv, som 

desværre bliver ramt af arbejdsløshed.   



 

DM-Listens valgudtalelse 2018 

 

DM-listens afsæt er et indgående kendskab til de mange nye arbejdsområder for akademikere 

og et tættest muligt samarbejde mellem fagforening og a-kasse. Desuden går vi ind for en 

nytænkning af hele ledighedsområdet, så det ikke blot handler om udbetalinger, kontrol og 

individuel konkurrence, men om jobskabelse, kreativitet og fællesskabsbaserede løsninger.  

 

Følgelig arbejder vi for et MA, der: 

1) Er maksimalt fleksibel og har tillid til medlemmerne, inden for dagpengelovgivningens 

rammer 

2) Vejleder korrekt, hurtigt og støtter op om medlemmernes jobsøgning med relevant 

information og tiltag 

3) Aktivt støtter medlemmerne i at indtage nye akademiske arbejdsområder, herunder 

samarbejder med både DM, GL o.a. omkring opdateret branchekendskab, adgang til 

netværk, brancheforeninger m.m. 

4) Har en markant og offentlig profil, der forsvarer vores interesser ift. 

arbejdsmarkedssystemet - herunder bidrager til at synliggøre medlemmernes 

værdiskabelse og kvaliteter som højtuddannede 

5) Arbejder seriøst med at give medlemmer i atypiske ansættelsesforhold bedst mulige 

vilkår. Herunder freelancere, løstansatte og selvstændige 

6) Løbende udvikler og introducerer nye relevante medlemstilbud 

 

Mærkesager 2018-2020 

● En gentænkning af snitfladen mellem fagforening og a-kasse, så jobsøgende kan mødes 

optimalt og af de helt rette tilbud 

● Afsøgning af flere partnerskaber, der kan bane vej for nye og kreative løsninger ift. 

jobskabelse 

● En høj offentlig profil omkring behovet for forbedringer af dagpengene, navnlig en 

større dækningsgrad, hurtigere genoptjening og en stopper for misbrug af løntilskud, 

praktik m.v. Hvis opholdskrav for dagpengeret bliver indført, vil vi arbejde for en 

tilbagerulning. 

● Fortsat fokus på at opnå støtte til større frihed for a-kasserne, så f.eks. MA og andre 

interesserede kan få mulighed for at administrere mere hensigtsmæssigt end i dag 

● Fortsat udbredelse og forbedring af MAs lønsikringsordning, der giver mulighed for at 

supplere dagpenge med en ekstra forsikringssum  

● Videreføring af ordningen med ”Medlemmets Advokat”, hvor vi går ind og støtter 

medlemmer i forhold til Jobcenter, Anden Aktør, klagesager etc. 



Stillere 

Camilla Gregersen 

Janne Gleerup 

Karin Hjortshøj Pedersen 

Lotte Køie 

Sine Jensen 

Olivia Frier 

Ronja Ravnskov 

Sune Bach 

Dorthe Friis Pedersen 

Rasmus Christian Elling 

Kristian Bruun 

Troels Juel 

Anne-Marie Borritz 

Anne Helbo Jespersen 

Christina Wodtke 

Ronja Mannov Olesen 

Kell Sønnichsen 

Anne Bøgh Fangel 

Benjamin Friis 

Lasse Rørdam Nielsen 

Isabelle K. Littau 

Henrik West 

Rikke Egaa Jørgensen 

Anders Pilmark 

Anders Pilgaard 

Vivian Hansen 

Frederikke Oldin 

Signe Ejersbo 

Anne Linaa Leavy 

Taina Hvidlykke 

Maja Louise Sørensen 

Anders Pall Skøtt 


