
GL-listens 12 bud  

Magistrenes A-kasse (MA) skal uden at forhøje kontingentet fortsat søge at: 

1. forblive på toppen som medlemmernes foretrukne arbejdsløshedsforsikring 

2. fremføre vores politiske synspunkter, hvor det er muligt  
3. forhøje eller i det mindste inflationssikre dagpengene 
4. fri os for flere regler: fjern regeltyranniet, så vi spares for unødvendig og 

kostbar kontrol   
5. frisætte a-kasserne yderligere til fordel for mere rådgivning og vejledning  

6. fastholde MA´s værdier, der handler om at møde alle medlemmer med respekt 
og tillid 

7. forbinde medlemmerne, f.eks. gennem frivillige netværk og mentorordninger 

8. finde endnu flere nye, relevante partnerskaber og jobåbninger  
9. fortsætte arbejdet som Medlemmets Advokat, medlemmets forsvarsadvokat 

10. friste alle medlemmer med flere online tilbud 
11. fremme MA som den mest offensive, opsøgende a-kasse 
12. fastholde og forbedre MA med sin specialiserede ekspertise og sit unikke 

medlemsdemokrati, der giver medlemsindflydelse og direkte adgang til 
bestyrelsen 

 

GL-listen ønsker, at medlemmerne vælger den bedste arbejdsløshedsforsikring Magistrenes A-
kasse, fordi: 

- MA har det største kendskab til medlemmerne og deres uddannelser samt kompetencer 

- MA har den største viden om vores arbejdsmarked, både det traditionelle og det 
utraditionelle  

- MA har den største erfaring med jobmatch – med respekt for det enkelte medlems 
ønske 

- MA har den mest professionelle rådgivning og vejledning – både kollektivt, 
individuelt og digitalt; GL-listen ønsker at fremme de digitale muligheder, fordi vi på 

den måde kan få mere tid til individuel rådgivning/ vejledning, kompetenceafklaring, 
feedback på f.eks. ansøgninger, kurser eller kontakt til potentielle virksomheder 

- MA sender penge til tiden og tilbyder en lønsikring, én af de bedste på markedet, som 
GL-listen stadig ønsker at forbedre 

- MA formår at finde flest nye, relevante jobåbninger; GL-listen mener, at MA fortsat skal 
være opsøgende, f.eks. inden for den grønne omstilling, it eller 

medicinalbranchen 

- MA møder medlemmerne med tillid og respekt  

- MA, Medlemmets Advokat, står naturligvis på medlemmets side i sager vedr. jobcenter, 
klager mv. 

- MA´s sagsbehandling går til kanten inden for lovens rammer- til fordel for medlemmet 

- MA har den bedste jobguide, der løbende ajourføres 

- MA´s dimittender har et MAgisk univers, der er svaret på de uerfarnes udfordringer 

- MA har også tilbud til 50+ medlemmerne 

- MA har samtidig fokus på atypiske ansættelser (freelancere, konsulenter, selvstændige, 
iværksættere) 

- MA fremmer og styrker etableringen af netværk 



- MA deltager gerne i meningsfulde projekter som f.eks. det, der kaldes ”A-kasseforsøget”. 
Det sparer medlemmet for besøg i jobcentret og giver dermed mere frihed og større 

fleksibilitet; det ønsker GL-listen gjort permanent og udvidet til alle 
medlemmer 

- MA udbyder løbende tilbud om både fysiske og digitale kurser, møder, konferencer og 
netværk, så alle medlemmer i princippet kan deltage og dermed spare transporttid; GL-

listen vil gerne udbyde flere online tilbud, der både opkvalificerer og inspirerer 
 

- MA deltager gerne i f.eks. flere fyraftensmøder eller GL´s repræsentantskabsmøde for at 
udbrede kendskabet til MA og de frivillige tilbud   

- MA har et meget tæt samarbejde med fagforeningerne, DM om f.eks. fælles hvervning og 
GL om f.eks. eksklusive kurser for GL-medlemmer, der ønsker et brancheskift eller er 
blevet afskediget 

- MA har desuden et frugtbart samarbejde med Akademikerne (AC) og 
brancheorganisationen Danske A-kasser, DAK om bl.a. politiske indsatser. MA 

har kontinuerligt haft og har fortsat en klar og politisk troværdig stemme imod bl.a. 
udhulingen af dagpenge eller urimelige regler. GL-listen ønsker, at MA fortsat skal gøre sin 

indflydelse gældende over for politikerne. 

MA gør en forskel, og derfor er det GL-listens opfattelse, at MA skal fortsætte med at være alle 
medlemmernes allerbedste forsikring!  

Støt GL-listen! Stem på GL-listen! 

 


