
MA-listen - for alle DM og GL-medlemmer 
 

MA skal være den foretrukne a-kasse for DM- og GL-medlemmer 

 

MA er a-kassen for humanister og scient.er 

Vores mål er at MA fremover fortsat skal levere den bedste service og oplevelse for sine 

medlemmer. Vi ser et markant uddannelsesløft, desværre ledsaget af et øget fokus fra visse 

politikere vendt mod arbejdsløsheden blandt akademikere. Der luftes fordomme om 

manglende lyst til at arbejde, mens virkeligheden er en helt anden. Det, der samtidigt 

belejligt bliver overset, er det hastigt voksende arbejdsmarked for akademisk arbejdskraft, 

især når det gælder på områder som IT og i arbejdet med den grønne omstilling. Vi skal 

ikke have flere meningsløse stramninger, men lovgivning der baner vejen for 

at få akademikere godt i arbejde! MA skal sikre, at ingen medlemmer bliver udsat for 

urimelig behandling som ledig. 

 

Vejledning og rådgivning 

Vi ved at MA’s medlemmer har høje forventninger til vejledning og rådgivning. Derfor er det 

vigtigt, at prioritere ressourcer, så alle har hurtig adgang til kompetente medarbejdere, som 

er opdateret på den nyeste lovgivning og har fuldt overblik over det enkeltes medlems 

situation. Hvis et medlem har en lidt skæv indgang til dagpengesystemet, skal vi også være 

klar til det og alle uanset baggrund skal fortsat føle sig velkomne. Medlemmer der 

oplever en social begivenhed, hvor der også kan være tale om fysisk eller psykisk sygdom, 

skal have den nødvendige hjælp. Det er når livet er sværest, at MA skal være klar til at gribe 

det enkelte medlem. 

 

Den fremtidsparate a-kasse 

Den digitale udvikling tilbyder muligheder, så en a-kasse af vores størrelse kan yde hjælp til 

medlemmer - også uden for de store universitetsbyer. Corona har vist, hvor fleksibel MA er, 

når der skal omstilles til en anden virkelighed - og det skal gå stærkt. MA-listen bakker op 

om de gode erfaringer vi fik på en trist baggrund og går ind for den fleksible a-kasse, hvor 

medlemmer i videst muligt omfang kan vælge mellem fysiske eller virtuel deltagelse i møder 

med a-kassen. MA’s arrangementer skal også i størst muligt omfang være tilgængeligt online, 
så medlemmer, der bor længere væk fra a-kassens kontorer også har mulighed for at deltage 

uden at skulle bruge alt for meget tid på transport. 

 

Et stærkt a-kassesystem 

Nye kommende regler for dagpengesystemet betyder, at dagpengesatsen for dimittender 

uden forsørgerpligt nedsættes med en tredjedel til ca. 9.500 kr. (efter tre måneders ledighed) 

og den ordinære dagpengeperiode reduceres fra to til et år. MA har kæmpet og kæmper 

fortsat imod forringelser i dagpengesystemet. MA-listen mener det er urimeligt at 

nyuddannede ikke får et stabilt fundament, når de skal til at søge deres første job. 

Nyuddannede får større udgifter, når de ikke længere fx kan bo på kollegie. 

 

A-kasseforsøget 

MA deltager i a-kasseforsøget som et ud af ni a-kasser, der har overtaget en del af 

jobcentrenes ansvar i enkelte kommuner. MA-listen støtter fuldt op om forsøget og mener 

allerede nu, at resultaterne er så lovende, at det med fordel vil kunne udbredes til hele 

landet. MA kender det akademiske jobmarked og det giver god mening, at MA står for 



kontakten med ledige medlemmer i de første tre måneder af ledighedsperioden. MA skal 

arbejde for en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Vi ser alt for ofte problemer 

med lovgivning, der kommer på tværs af anden lovgivning og bringer medlemmer ud i små 

eller store problemer. MA hjælper medlemmer godt på vej, men lovgivningen på dagpenge-

området bør ikke være en jungle, der kræver en machete for at navigere sig rundt i. 

 

Et grønt MA 

Klima-, miljø- og biodiversitetskriserne er de allerstørste udfordringer menneskeheden står 

over for. MA-listen går ind for en a-kasse, der fremmer akademiske uddannelser og 

offentlige og private arbejdspladser inden for miljøområdet - også for medlemmer af MA, der 

har lyst til at arbejde inden for området. MA kan og gør et stort arbejde. Fx afholder MA 

allerede glimrende kurser for at gøre jobsøgende opmærksomme på karrieremuligheder i 

brancher og skabe det gode match, der fremmer bæredygtig udvikling og den grønne 

omstilling. Når det gælder bæredygtighed har MA længe været i front, når vi ser på alt fra 

investeringer til hvordan ressourcer forvaltes i organisationen. 

 

MA-listen vil kæmpe mod forringelser for akademikere 

Fremdriftsreformen, nedlæggelse og udflytning af uddannelser og besparelser på 

universiteter og uddannelser er ikke vejen frem. De udfordringer vi møder i fremtiden 

kræver at vi får uddannet kompetence videnarbejdere til at finde varige løsninger. Vi skal 

sikre tålelige forhold, hvor løse ansættelser erstattes af faste stillinger med større tryghed for 

den ansatte. Medlemmer der vælger livet som freelancer, skal kunne rummes i MA og vi vil 

kæmpe for at lovgivningen indrettes, så den giver mening og ikke kun føles som et 

bureaukratisk forhindringsforløb for selvstændige. Vi skal standse den fortsatte 

prekarisering af det akademiske arbejdsmarked og her skal MA tale med en tydelig røst, også 

i fællesskab med de andre a-kasse, for at sikre lovgivning, der skaber bedre vilkår på 

arbejdsmarkedet. 

 

Styrke kommer af fællesskab 

Vejen til god forskning og uddannelse går ikke gennem fortsatte besparelser, men ved at vi 

må indse, at akademikere skal stå sammen. Medlemmerne skal gennem MA kunne 

finde rum og kontakt til faglige fællesskaber til sparring og fælles glæde. Derfor skal 

medlemmer vide, hvordan de kan danne faglige og sociale netværk gennem MA-kassen og 

hvilke muligheder de har for at få hjælp til at afholde netværksmøder. 

Akademikerkampagnen er et eksempel på hvordan de akademiske organisationer kan gå 

sammen og være fælles om at fremme akademikernes jobmuligheder. MA-listen støtter også 

stærkt op om det tætte samarbejde i den akademiske familie med GL, DM og 

AkademikerPension og vil arbejde for et endnu tættere samarbejde i fremtiden.  

 

For en stærk og demokratisk a-kasse - stem på MA-listen! 


