
Forum for Akademikere - Fælleslisten 
 
MA skal være en mangfoldig og rummelig a-kasse 
 
MA er a-kassen for humanister og scient.er 
Vores mål er at Magistrenes A-kasse fortsat skal levere den bedste oplevelse og erfaring for sine 
medlemmer. Vi ser et markant uddannelsesløft ledsaget af et øget fokus fra visse politikere vendt 
mod arbejdsløshed blandt akademikere. Der luftes fordomme om manglende lyst til at arbejde, 
mens virkeligheden er en helt anden. Det, der samtidigt belejligt bliver overset, er det voksende 
arbejdsmarked for akademisk arbejdskraft. Vi skal ikke have flere symbolske stramninger, 
men lovgivning der baner vejen for at få akademikere i arbejde! 
 
Vejledning og rådgivning 
Vi tror på, at vores medlemmer har høje forventninger til vejledning og rådgivning. Derfor er det 
vigtigt at prioritere ressourcer, så alle har hurtig adgang til kompetente medarbejdere. Hvis et 
medlem har en lidt skæv indgang til dagpengesystemet, skal vi også være klar til det, og alle 
uanset baggrund skal fortsat føle sig velkomne. Medlemmer der oplever en social 
begivenhed, hvor der også kan være tale om fysisk eller psykisk sygdom, skal have den nødvendige 
hjælp. 
 
Den fremtidsparate a-kasse 
Den digitale udvikling tilbyder muligheder, så en a-kasse af vores størrelse kan yde hjælp til 
medlemmer også uden for de store universitetsbyer. Corona har vist, hvor fleksibel Magistrene A-
kasse er, når der skal omstilles til en anden virkelighed - og det skal gå stærkt. A-kassen deltager i 
a-kasseforsøget som én ud af ni a-kasser, der har overtaget en del af jobcentrenes ansvar i enkelte 
kommuner. Forum for Akademikere støtter fuldt op om forsøget og håber, det vil kunne udbredes 
til hele landet. MA skal arbejde for en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. 
 
Forum for Akademikere vil kæmpe mod forringelser for akademikere 
Fremdriftsreformen og besparelser på universiteter og uddannelser er ikke vejen frem. 
Omprioriteringsbidraget har skadet uddannelsernes kvalitet og der bør i stedet føres penge tilbage 
til uddannelser. De udfordringer vi møder i fremtiden, har brug for videnarbejdere til at finde 
varige løsninger. Vi skal sikre arbejdsforhold, hvor løse ansættelser erstattes af faste stillinger med 
større tryghed for den ansatte. Medlemmer der vælger livet som freelancer, skal kunne rummes i 
Magistrenes A-kasse og vi vil kæmpe for at lovgivningen indrettes, så den giver mening og 
ikke kun føles som et bureaukratisk forhindringsforløb for selvstændige. 
 
Styrke kommer af fællesskab 
Vejen til god forskning og uddannelse går ikke gennem fortsatte besparelser, men ved, at vi 
akademikere står sammen. Medlemmerne skal gennem MA også kunne finde rum og kontakt 
til faglige fællesskaber til sparring og fælles glæde. Derfor skal medlemmer vide, hvordan de kan 
danne faglige og sociale netværk gennem MA-kassen, og hvilke muligheder de har for at få hjælp til 
at afholde netværksmøder. Akademikerkampagnen er et eksempel på, hvordan de akademiske 
organisationer kan gå sammen og være fælles om at fremme akademikernes jobmuligheder. Forum 
for Akademikere støtter også stærkt op om det tætte samarbejde i den akademiske familie med GL, 
DM og AkademikerPension.  
 
For fælles akademisk sammenhold - stem på Forum for Akademikere! 
 


