
Kandidater for MA-listen - for alle DM og GL-medlemmer (prioriteret rækkefølge) 

I valgforbund med ”GL-listen, for alle medlemmer”  
 

1. Finn Hartvig Nielsen, årsvikar Høng og Høje-Taastrup Gymnasium, cand.mag. kinesisk, 

samfundsfag og erhvervsøkonomi 

Jeg vil ihærdigt arbejde for et stærkt MA, der kæmper imod meningsløs lovgivning! 
 
 
 

 

2. Gülay Sahin, København, cand. mag i historie og tyrkisk, gymnasielærer  

Diversitet, værdighed, humanisme og demokratisk dialog må fortsat være MA’s bærende søjler. Profilen son 
den demokratisk - dialogsøgende a-kasse skal styrkes og synliggøres i samtalerne med medlemmerne- og i de 
støttende, opbyggende og menneskevenlige forløb for ledige. 
 

 
3. Kader Maikal, Aarhus Gymnasium, AARHUS TECH, lektor fransk og arabisk og medlem af 

Fransklærerforeningens bestyrelse 

MA skal være en a-kasse med plads til alle. Vi skal se til udlandet og finde inspiration og også være klar til at 
hjælpe, hvor vi kan som a-kasse internationalt. 
 
 
 
 4. Johan Jakobsen, Spragelse, almenlærer FGU Nord, tidligere medlem af GL´s IFA-udvalg 
Tryghed, kendskab og inspiration er for mig de tre vigtigste nøgleord for vores A-kasse. MA skal kende os lige så 
godt, som vi kender vores A-kasse. MA skal være den sikre grund, vi kan stå på, hvis arbejdslivet er ustabilt. 
Vores A-kasse skal også løfte os ud i mulighedernes land, hvis vores arbejde bliver trivielt.  
 
 

 
5. Linda Nielsen, København, cand.mag. dansk  
Jeg er én af mange magistre, der på grund af finanskriser, reformer m.m. ikke længere har et magisterjob, men 
stadig føler mig som magister. Har tidligere siddet i bestyrelsen, hvor mit primære fokus var, at MA skal 
administrere til kanten til medlemmernes fordel og at vi skal gøre så meget som muligt for magistre med 
atypiske ansættelser. 
 
 
 
6. Amalie Søgaard Nielsen, Odense, Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab, Cand.mag i IT og 
Kognition, Postdoc. ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU 
MA skal være der, når du har brug for det. Jeg vil arbejde for, at MA forbliver de bedste til at vejlede og rådgive 
lige netop dig til, hvordan du kommer videre, hvis det omskiftelige akademiske arbejdsmarked betyder, at du 
får brug for det. 
 
 
7. Feride Atli, Slagelse Gymnasium, lektor i tysk og dansk samt læsevejleder 

MA er en a-kasse, der med sit enorme branchekendskab og dybe indsigt er de bedste til at råde og vejlede 
magistre og scient’er, som er de første til at mærke recessionen. Men MA står allerede klar til at ”gribe” os – 
sagligt og professionelt. Og det skal den fortsætte med at gøre og jeg vil arbejde hårdt for dette.  
 
 
 
8. Anders Højsted, uddannet i filosofi & digital designer og ph.d-studerende ved KU  

Vi skal have bedre vilkår for ansatte i prekære stillinger. Danmark skal leve af viden og derfor skal MA beskytte 
universiteter mod uigennemtænkt politik som regionalisering, lavere STÅ-takster og forbud mod international 
undervisning på engelsk. 
 
 
 
9. Aobo Tai, Haderslev, Ørestad Gymnasium, lektor kinesisk og engelsk  

Jeg vil arbejde for at MA fortsat er en fleksibel a-kasse, hvor medlemmer frit kan vælge mellem fysiske eller 
online møder. Det samme skal gælde muligheden for at deltage i arrangementer i MA. 
 
 


