MA-listen, for alle MA´s medlemmer, for alle GL- og DM-medlemmer
MA skal være vores bedste arbejdsløshedsforsikring
MA skal administrere til kanten
Vores mål er at fortsætte MA’s linje med at administrere lige til kanten. Kanten af det mulige inden for
lovens rammer. Det vil sige, at enhver mulighed for fortolkning i loven tolkes til medlemmets fordel.
Medlemmets fordel er så meget medbestemmelse som muligt.
Vi tror på, at vores medlemmer gerne vil have et arbejde, at straf ikke er vejen frem, at de har brugt år på at
specialisere sig, og at den ekspertise ikke skal smides på gulvet.
Vi lever i en tid med alvorlige økonomiske problemer, nedskæringer og effektiviseringer. Derfor er det vigtigt
at bruge flere ressourcer på den individuelle vejledning, så MA kan øge arbejdsstyrken for alle
magistre og scient´er, også for gymnasielærere og dimittender.
Freelancer, konsulent, selvstændig eller iværksætter
Mange medlemmer kæmper med mere administrativt bøvl end andre. Her kan MA´s aftale med FactoFly
formentlig hjælpe mange. Der skal desuden være mulighed for at indgå i netværk eller fællesskaber, der står
med udfordringer som opstart, sygdom og pension.
Vi ønsker forenkling af reglerne; de skal indrette sig efter det fleksible arbejdsmarked og ikke omvendt.
Det er dog stadig MA´s opgave at give medlemmer med ”atypiske” ansættelser den bedste og mest
kvalificerede rådgivning.
Frihed og fleksibilitet for alle MA´s medlemmer i MA – gerne helt uden jobcenter
Vi vil arbejde for en a-kasse med mere frihed – gerne helt uden jobcenter - og flere online-tilbud, der
spænder fra det offentlige til det private arbejdsmarked. MA skal give den enkelte, særligt dimittenderne, de
bedst mulige rammer for at komme igennem arbejdsløshedsperioden til et job.
Det betyder, at vi i MA støtter frivillighed og medbestemmelse og altid udviser respekt for den
enkelte. Fordi hvert menneske ved bedst, hvad han eller hun har brug for.
Vi skal sørge for, at de medlemmer, som gerne vil have hjælp, kan få det. Det være sig personlig
rådgivning og vejledning, inspiration fra kontakten med arbejdspladser, kompetenceafklaring, feedback på
ansøgninger, netværk, opkvalificerende kurser mv.
MA har et enestående kendskab til medlemmerne og deres uddannelser, og det beviser MA hver dag. MA
skal fortsat forstå at matche uddannelsesprofil med jobmarked, udnytte de digitale muligheder i endnu
højere grad både i mødet med den enkelte dagpengemodtager og i form af medlemstilbud - til inspiration
og fremme af medlemmernes jobmuligheder.
MA´s lønsikring er et godt tillæg til arbejdsløshedsforsikringen. Ønsket er, at mange flere medlemmer får
glæde af lønsikringen, som man kan tegne frem til det 60. år.
Samarbejde med bl.a. de faglige organisationer
MA har et nært og produktivt samarbejde med bl.a. de faglige organisationer, DM og GL; det har f.eks.
resulteret i en eksklusiv brobygningsordning for gymnasielærere. MA deltager også gerne i fyraftensmøder,
seminarer og workshops til fordel for medlemmerne. Fordi MA ønsker at udbrede kendskabet til a-kassen; jo
før medlemmerne bliver bevidste om, at MA vitterlig gør en forskel, des bedre.
MA skal fortsat gøre sin indflydelse gældende hos politikerne, så hverken MA eller medlemmerne
spilder tiden på unødvendig og kostbar kontrol eller administration.
Fordi MA fortsat skal være medlemmernes bedste forsikring.
Stem på MA-listen for alle medlemmer!

