Det progressive Mødested kalder
Tænketanken Cevea inviterer 100 progressive fra fagforbund, partier og ngo’er med
til Det progressive Mødested. Første gang er i slutningen af oktober.
Politikerne har i årtier sjusket med Danmarks kronjuvel – den sociale sammenhængskraft –
resultatet er, at afstanden mellem mennesker er vokset og er blevet til kløfter. Økonomisk.
Uddannelsesmæssigt. Geografisk. Mentalt. Og socialt.
Men ved folketingsvalget i juni har Danmark fået en nyt politisk flertal, der vil sætte en ny retning for
samfundsudviklingen. Spørgsmålet er nu: Hvordan kan det nye politiske flertal sammen med andre
progressive kræfter bygge bro over de nye kløfter og trække samfundet i progressiv retning? Ja,
hvilke løsninger skal man gribe efter, hvis man vil videre med velfærdsprojektet?
Det er afsættet for tænketanken Cevea’s nye satsning – Det Progressive Mødested - som består af
seks seancer á tre timer i efteråret 2019 og foråret 2020. Her vil 100 engagerede progressive i
Arbejdermuseet i København mødes på tværs af partier, fagforbund og ngo’er for at blive klogere
sammen om velfærdssamfundets største udfordringer og dilemmaer og vejen frem.
På scenen vil de 100 deltagere opleve tidens skarpeste og mest indflydelsesrige centrumvenstreprofiler i form af toppolitikere, debattører, fagforeningsfolk, ngo-stemmer og fritænkere. De vil også
møde førende eksperter og inspirerende praktikere folde deres ideer ud. Og der vil være kritiske
stemmer, der udfordrer det progressive projekt.
Hvad er det særlige ved forløbet?
Det er først og fremmest dets volumen: At mange centrumvenstre-aktører mødes i det samme rum
mange gange, og at de møder mange profiler på scenen. Det er nyt. Vi forventer ca. 50 profiler på
scenen de seks gange.
Det særlige ved forløbet er også, at det bygger bro mellem progressive aktører. Centrumvenstre
består af siloer – fagforbund og partier – som sjældent mødes for at blive klogere sammen eller tage
de svære diskussioner med hinanden. Og som ofte konkurrerer. Det gør vi noget ved her.
Og endelig har forløbet fokus på løsninger, der skal styrke den sociale sammenhængskraft og
mindske afstanden mellem samfundsgrupper.
Hvilke emner er i spil?
Der vil hver aften være et hovedtema:
1. Hvordan bygger vi bro over uddannelseskløften?
2. Hvordan skaber vi en socialt retfærdig klimaomstilling?
3. Hvordan holder vi fast i socialt blandede boligområder og skoler?
4. Hvordan skaber vi ambitiøse investeringer i mennesker?
5. Hvordan modvirker vi utrygheden og uligheden på arbejdsmarkedet?
6. Hvordan finansierer vi velfærdsmodellen?
Herudover vil der være mindre temaer og kuriøse, aktuelle indslag.

Det vil altså være en stor fordel, hvis deltageren er bredt interesseret i centrumvenstres
dagsordener.
Hvad får den enkelte deltager ud af at være med?
Hun vil i mødet med en lang række af tidens mest interessante profiler på velfærds- og
arbejdsmarkedsområdet blive klædt bedre på til at kunne forstå og handle, når der skal sættes en ny
progressiv retning for Danmark. Hun vil også få inspiration, input og faglige aha-oplevelser, som hun
kan bruge i sit job som tillidsrepræsentant, ansat i et fagforbund, politiker eller ngo-repræsentant.
Desuden giver mødestedet gode muligheder for at etablere længerevarende personlige netværk på
tværs af fagforbund og partier.
Er det klassisk efteruddannelse?
Nej, der er tale om et inspirationsforløb, hvor den enkelte deltager – hvad enten hun er
tillidsrepræsentant, konsulent i et fagforbund eller politiker – gennem mødet med de mest vidende
profiler på de enkelte områder får indsigt i tidens vigtigste progressive dagsordener. Det gælder
også emner, der ligger udenfor ens eget område. Man skal altså være interesseret i emner, der også
ligger udenfor det, man beskæftiger sig med i det daglige.
Formen er ny og anderledes. Der er hverken tale om efteruddannelse, om konferencer, om
debatmøder, om en diskussionsklub eller om et klassisk netværk, men om et helt femte
kompetenceudviklende format, som Ceveas nye direktør, Per Michael Jespersen, allerede har testet
af overfor forskellige faggrupper som redaktionschef på dagbladet Politiken.
Men det må da være meget tidskrævende, ikke?
Det korte svar er: nej. Afsættet for Det Progressive Mødested er, at deltagerne er travle mennesker.
Derfor vil Cevea skrue et forløb sammen, der er stramt og giver energi. Aftenerne vil være
veloplagte, varierede og spændstige - og vi garanterer, at deltagerne slipper for masser af power
point-slides og lange oplæg. Til gengæld kan vi tilbyde fængende interview, debatter, nyheder,
gimmicks, lidt god mad og friskbrygget kaffe. Ceveas direktør Per Michael Jespersen er den
gennemgående moderator på scenen.
Hvordan ser en typisk seance ud?
80-90 pct. af en seance foregår på scenen. Her vil der typisk være interview af 15-25 minutters
varighed. En aften består også af en række faste elementer:
- Korte summesnakke ved bordene
- Opsang udefra
- Video- eller Skypeinterview med interessante internationale stemmer
- Debatbattler mellem unge debattalenter, der har vundet DM i debat
- Ugens aktuelle gæst
Hvornår er det?
Seancerne finder sted i Arbejdermuseet kl. 16.30-19-30. Der er middag kl. 17.45-18-15.
Forløbet kører på torsdage i oktober-februar: 31. oktober, 21. november, 12. december, 9. januar, 6.
februar og 27. februar
Hvem deltager?

Det gør medlemmer fra en række fagforbund, der hver sender et antal deltagere med på Det
progressive Mødested. Herudover får politiske ungdomsorganisationer og enkelte ngo’er også
mulighed for at sende deltagere med.
Hvad koster det?
Fagforbundene betaler 8.800 kr. i deltagergebyr for de deltagere, der kommer med. Deltagere fra
politiske organisationer betaler mindre.
Yderligere oplysninger fås hos Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 2727 7669 og
pmj@cevea.dk eller uddannelsesmedarbejder, Anna Kaltoft, på tlf. 40483565 og ak@cevea.dk.

