Kandidaterne for Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten
I valgforbund med DM-listen – For fremtidens arbejdsmarked
1. Per Clausen (formand for MA)
Jeg har været formand for MA siden 2013 og medlem af bestyrelsen siden 2000. Jeg har altid
arbejdet for, at MA står på de arbejdsløse medlemmers side både i den offentlige debat og på den
måde, vi administrerer de regler folketinget har vedtaget. Jeg har haft et arbejdsliv med mange
forskellige ansættelser afbrudt af arbejdsløshedsperioder. Jeg var formand for DM fra 1994-2000
og sad i folketinget i fra 2005 til 2015. Siden 2014 har jeg siddet i Aalborg byråd.
2. Søren B. Andersen, gymnasielærer, medlem af MAs bestyrelse
MA skal beskytte arbejdsløse medlemmer mod hetz og svare tilbage, når de igen, igen anklages
for at være dovne og forkælede. MAs vejledning, rådgivning og tilbud til arbejdsløse og
fyringstruede skal være den de efterspørger i deres jobsøgning og sidst men ikke mindst skal
MA udnytte de åbninger, der synes nu at være, for at forbedre et udsultet dagpengesystem.

3. Lisbeth Torfing, Freelance, ekstern lektor
Jeg er byrådsmedlem i Horsens, hvor jeg er formand for beskæftigelses- og
integrationsudvalget, så jeg har daglig berøring med, hvad der sker på arbejdsmarkedet, og
med regler og vilkår for dagpengemodtagere. Derudover arbejder jeg selv freelance, bl.a. som
ekstern lektor.

4. Susanne Flydtkjær, arbejdsløs
Jeg er aktuelt arbejdsløs, men har i mit arbejdsliv bevæget mig rundt i fast fuldtids - og
deltidsjobs utallige tidsbegrænsede deltids og timestillinger både på der akademiske såvel som
udenfor det akademiske arbejdsmarked.

5. Anne Malene Lindskov, Cand. Mag i Historie og – Middelalderarkæologi
Arbejder i Kolding Kommune som Arbejdsskade og forsikringskonsulent. Mærkesager: at
forhindre yderligere forringelser af dagpengesystemet. At arbejde for en højere dækningsgrad
ved arbejdsløshed.

6. Jeppe Rohde, ansat på Enhedslistens landskontor.
Jeg var selv arbejdsløs i flere år som nyuddannet og oplevede urimelighederne på egen krop. I
den periode brugte jeg mange kræfter på at samle arbejdsløse til kamp mod systemet gennem
bl.a. DM-netværket Aktive Arbejdsløse Akademikere (3A) og græsrodsinitiativet Solidarit et
eller fri fald.
7. Henning Nissen, administrativ medarbejder
Jeg har været undervisningsassistent i en årrække. Aktuelt arbejder jeg i en HK-stilling. Jeg
har været aktiv i DM-politik som sektions- og sektorformand. Jeg har været suppleant til det
lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Odense. Jeg er medlemsvalgt revisor i Magistrenes A-kasse og
jeg er kasserer i A/B Kirsebærgrenen.

8. Tormod Olsen, ansat i folketinget som rådgiver for Enhedslisten
Har arbejdet som selvstændig med blandt andet at opbygge kooperativer. Mærkesager: Vi skal
gøre det bedste for medlemmerne. MA skal ikke opfattes som en del af systemet.

