
Kandidaterne for MA-listen 
I valgforbund med Forum for Akademikere - Fælleslisten 
 

Sigrid Jørgensen 
København, cand.mag. tysk og engelsk 
MA skal være skarp på jobåbninger både i det offentlige og det private og have særligt fokus på 
dimittender, deltidsansatte og iværksættere. MA skal give den bedst mulige rådgivning og 
vejledning til sine mere end 70.000 medlemmer, fortsat betale til tiden og videreudvikle 
praksis – ikke mindst virtuelt og digitalt. MA skal være synlig og gøre sin politiske indflydelse 
gældende til fordel for alle medlemmer.  
 
Mark Bjerregaard Bengtson 
Holbæk, cand.soc. samfundsfag og historie 
Jeg vil styrke relationen mellem MA og medlemmerne gennem bedre vilkår og tilbud, der kan 
bidrage til en mere stabil og bedre hverdag. I bestyrelsen er jeg den, som har været 
langtidsledig sidst. Har på egen krop følt, hvad det indebærer, men også hvad en god A-kasse 
kan gøre for éns liv. Én stemme på mig, er en stemme for dem som har det svært! 
 
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. 
 
Anders Mark Andersen 
Frederikshavn, cand.mag. engelsk, historie og psykologi 
I sparetider, hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt med fuld opbakning til 
nyuddannede, som kæmper for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. MA skal ikke 
glemme støtten til de mange akademikere, som har mistet deres job pga. nedskæringer. Nye 
såvel som erfarne medlemmer af MA skal have den vejledning og støtte der skal til for at lande 
på den rette hylde (igen). 
 
Linda Bjerring Lindegaard 
Aarhus, cand.mag. engelsk og psykologi 
Akademikere er en divers gruppe, som finder job inden for mange områder, hvis ikke de 
skaber deres eget job. Det er ikke en one-size-fits-all løsning, og derfor skal MA være i stand til 
at rumme den diversitet og hjælpe alle videre, uagtet om det er at komme ind på jobmarkedet, 
jobskifte eller uønsket ledighed. Akademikere er en styrke for enhver arbejdsplads. 
 
Asger Wille 
Køge, cand.mag. historie og dansk 
Det er vigtigt, at MA fortsat er en stærk A-kasse, der frem for alt tager udgangspunkt i 
medlemmernes behov og personlige profiler.  
 
 
Peter Hall 
Hadsten, cand.mag. samfundsfag, retorik og mediefag 
Det er vigtigt at MA kæmper en vedvarende kamp for det enkelte medlems muligheder for 
karrierevejledning, afsøgning af jobmuligheder, efteruddannelse samt økonomisk støtte. Jeg 
vil arbejde for, at MA skal have et særligt fokus på de unge i kampen for at sikre sig en varig 
plads på det akademiske arbejdsmarked. 
 
Tomas Kepler 
Vodskov, cand.mag. engelsk og historie. MA skal stå for høj kvalitet og målrettet rådgivning for 
højtuddannede, med respekt for den enkeltes ønsker. Medlemmer skal sikres den rette 
vejledning og hjælp i deres ledighedsperiode. 


