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

Finn Hartvig Nielsen 
Odense, cand.mag. kinesisk, samfundsfag og erhvervsøkonomi, ledig 
Er tidligere fællestillidsrepræsentant og repræsentant i bestyrelsen for VUC FYN og 
har på nært hold oplevet, hvad usikkerhed omkring ens fremtidige jobsituation kan 
betyde for den enkelte. Jeg vil arbejde for, at MA rustes til at rådgive medlemmer om 
vejen til det gode job. Vi skal være med til at belyse fordelene ved akademisk 
arbejdskraft hos arbejdsgiverne og råbe politikerne op, så vi kan få lovgivning, der 
giver mening.  
 
Sandie Langer Christensen 
Kongens Lyngby, cand.mag. dansk, engelsk og italiensk.  
Efter flere år med besparelser, er der behov for en A-kasse, der er rustet til at hjælpe 
de akademikere, der befinder sig helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet. Det 
gælder både i forhold til kompetencegivende kurser, men også i forhold til en 
forebyggende indsats for de medlemmer, der kunne ønske at skifte branche. Her 
skal MA's store erfaring og viden komme medlemmerne til gode, så de kan få 
klarhed over deres kompetencer og mulige nye karriespor. MA skal være en pålidelig 
A-kasse for alle medlemmer, fra den nyuddannede til den langtidsledige og til dem, 
der må navigere i timerester og freelancevilkår. 
 
Johan Jakobsen 
Farum, underviser 
Fra usikkerhed til tryghed. Jeg vil styrke MA’s indsats for jobsøgende, løstansatte og 
opsagte. Det er ikke sikkert at være akademiker for tiden, og MA har en stor opgave i 
at understøtte de usikre situationer, vi kan komme i. Jeg kan bidrage med 
inddragelse, indfølelse samt indsigt i de ikke-fastansatte verdensoplevelse og vilkår, 
da jeg har siddet i to år i GL’s hovedbestyrelse med fokus på de ikke-fastansatte. 
 
Gülay Sahin 
København, cand. mag i historie og tyrkisk, gymnasielærer 
Værdighed, anstændighed og humanisme skal vedblive at være ledetråden for MA. 
Profilen som den demokratisk - dialogsøgende A- kasse skal styrkes og synliggøres i 
samtalerne med medlemmerne herunder i vejlednings- og rådgivningsforløb. MA 
skal være en organisation, der går foran i arbejdet med støttende, opbyggende og 
menneskevenlige forløb for ledige. 
 
Mikael Busch 
Kolding, cand.mag. i tysk, fransk og mediefag 
MA skal stå for høj kvalitet i rådgivning og vejledning. 
 
 
 
Amalie Søgaard Nielsen 
Odense, cand.mag. IT og Kognition, ph.d.-studerende ved Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, KU  
MA skal være din a-kasse og 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. 
 
Anders Kristian Bærholm Frikke 
Middelfart, cand.mag. historie og dansk 
Massive nedskæringer de seneste år har gjort det nødvendigt for gymnasielærerne 
med en solid A-kasse, som står klar med hjælp og sparring, hvis der er behov for det. 
Dette arbejde skal fortsætte og udbygges. 


