
Kandidater for Fagforeningslisten DM/GL (prioriteret rækkefølge) 
I valgforbund med ”Medlemmerne i centrum - samarbejdslisten” 
 

1. Bjarke Friborg, faglig konsulent og politolog/antropolog 
Formand for DMs beskæftigelsesudvalg, DM Privat og medlem af MAs forretningsudvalg. 

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

over for bureaukrati, akademikerhetz og et arbejdsmarked med flere løstansatte. 
 

2. Helene Caprani, lektor i historie, spansk og samfundsfag 
Medlem af GLs hovedbestyrelse og forkvinde for GLs Arbejdspladsudvalg. 

– Vores medlemmer skal have hjælp og vejledning i topklasse, uanset om de er ledige eller 

søger nye udfordringer. MA skal være en stærk stemme for bedre forhold for ledige. 
 

3. Helle Idland, selvstændig retoriker 
Formand for selvstændige & freelancere i DM, tidligere i DMs hovedbestyrelse i 6 år. 

– I et arbejdsmarked i forandring skal MA arbejde aktivt for, at a-kassesystemet skal være 

et sikkerhedsnet for alle, uanset beskæftigelsesform. 

 

 4. Peter Hall, lektor i samfundsfag, retorik og mediefag ved Århus Akademi 
Medlem af GLs Hovedbestyrelse og GL-repræsentant i AkademikerPensions bestyrelse. 

– I en tid med akademikerbashing og afskedigelser på gymnasierne skal MA støtte og 

vejlede i jobsøgning, samt særligt fokusere på de nyuddannedes udfordringer. 
 

5. Margit Elise Johansen, TR for DMere og ingeniører i Aarhus kommune 
Antropolog, master i evaluering, medlem af bestyrelsen for DM Offentlig. 

– For højere dagpengedækning og et beskæftigelsessystem med afsæt i tillid, og som 
synliggør akademikernes kompetencer og værdi som medarbejdere over et bredt felt. 
 

6. Thomas Jespersen, Cand.mag. i historie, samfundsfag og tysk 
Repræsenterer de ikke-fastansatte i GLs hovedbestyrelse.  

– Stop hetzen mod akademikere. Bedre dagpengedækning. Et dagpengesystem, der sætter 

medlemmet i centrum. 
 

7. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi ved AU 
Fælles-TR for ACerne på Aarhus Universitet, medlem af DMs hovedbestyrelse. 

– MA skal støtte overgangen fra studieliv til arbejdsliv samt have relevante tilbud for det 

internationaliserede akademikerarbejdsliv, vi er en del af på universiteterne. 
 

8. Anita Kildebæk Nielsen, specialkonsulent, KU, cand.scient og PhD 
Fælles-TR for tekniske og administrative ACere på KU. AC-tillidsrepræsentant. 

– For et attraktivt arbejdsmarked for alle akademikere inkl. medlemmer med 

funktionsnedsættelse. Desuden skal udhulingen af dagpengene stoppes. 
 

9. Tomas Kepler, formand for GL i 3 år, medlem af GLs hovedbestyrelse i 8 år 
– Som medlem skal man opleve, at MA har et dybt kendskab til de forskelligartede 

medlemsgrupper og det arbejdsmarked, man med MA som støtte skal kunne agere på. En 

stærk stemme for ordnede forhold og imod akademikerbashing og daglejer-vilkår. 
 

10. Camilla Gregersen, formand for DM 
Formand for DM gennem 6 år. Blev aktiv i DM efter et år i MA-bestyrelsen for 12 år siden. 

– Medlemmerne skal have en god behandling og sikres gode jobs med solid løn. Vi skal 

sikre, at ingen diskrimineres pga. alder, køn, etnicitet og krop, når de søger et nyt job. 


