
MA sikrer sine ledige 
medlemmer en gratis avis

SAMARBEJDE MELLEM MA OG FØLJETON:

Noget af det første en nyledig gør er at afmelde sit avisabonnement. 
Det råder Magistrenes A-kasse nu bod på ved at indgå et samarbejde 
med den spritnye mobilavis Føljeton.

Fra 5. november får danskere med hang til mere sammenhængende fortællinger om tidens mest
påtrængende nyhedstemaer adgang til verdens første mobilavis, Føljeton.
 
Per Clausen, MA’s bestyrelsesformand: ’De ledige humanister og scient.er elsker nyheder, nu sørger vi
for, at de også får dem, imens de søger job. Det er ikke uden stolthed, at jeg kan offentliggøre, at vi har
indgået en aftale med Føljeton, så alle vores ledige medlemmer får et gratis abonnement på Føljeton.’
 
Føljetons profil kan beskrives som klog, skarp og kritisk. Per Clausen: ’Jeg tøver ikke med at kalde sam-
arbejdet for et perfekt match for MA’s medlemmer. Selvfølgelig er der plads til et nytænkende medie, 
som vil kommunikere det komplicerede i en hurtig verden – uden at det bliver unuanceret. Og så via 
den kanal vi bruger allermest, mobiltelefonen.’
 
Lars Trier Mogensen, Føljetons chefredaktør, supplerer: ’Det er et privilegium for en ny ambitiøs medie-
platform – som tilbyder original, mobiliserende og annoncefri kvalitetsjournalistik – at få mulighed
for at skrive til en stor skare af MA’s medlemmer, som jo i forvejen er kritiske og kræsne læsere. Så er
niveauet ligesom skruet godt op fra start. Og dét trænger den offentlige samtale til. Særligt glæder det
mig, at MA gør det muligt at give Føljeton til folk, der for tiden ikke er privilegeret med et job, og så
samtidig vise sig frem for alle a-kassens kloge og veludannede medlemmer”.

KONTAKT
Magistrenes A-kasse, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.
Kommunikationschef Kristian Kostrup, mobil 23660374, email kkos@ma-kasse.dk

KORT OM MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er. Vores 
knap 70.000 medlemmer evner at tænke både dybt, 
tværfagligt og nyt; præcis de kompetencer der skal 
til for at flytte Danmark fremad frem for bare at 
effektivisere og strømline det bestående. 

KORT OM FØLJETON
Føljeton, Danmarks første mobilavis, udkommer fra 5. november 2015. Stifterne selv, som tæller en håndfuld erfarne redaktører og journalister, 

har beskrevet den redaktionelle profil som ’Weekendavisen for den mobile generation’ – altså en klog avis i digitalt lommeformat. Avisen plan-

lægges at udkomme mandag-fredag med 2-3 originale historier om dagen og kuraterer samtidigt de væsentligste debatter og begivenheder fra 

andre medier. Føljeton udkommer som nyhedsbrev alle hverdage klokken 12 – og lørdag udsendes ugens store journalistiske satsning. Avisen 

vil kredse om politik, økonomi og kultur. Føljeton har modtaget 4,4 mio.kr. fra Kulturstyrelsens Innovationspulje og dertil godt 3 mio. kr. fra

 øvrige investorer. Så startkapitalen er på plads.
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