Det progressive Mødested
Herunder er indholdet i Det Progressive Mødested beskrevet kort.
Den første aften – den 31. oktober – er en bred introduktion til forløbet.
De øvrige datoer - den 21. november, den 12. december, den 9. januar, den 6. februar og
den 27. februar – dykker vi ned i de enkelte emner.
Hver aften er bygget op af en ’første halvleg’ fra kl. 16.30-17.45, en spisepause fra kl. 17.4518.15 og en ’anden halvleg’ fra kl. 18.15-19.30.
Navnene på deltagerne på introaftenen er næsten på plads. Navnene på de øvrige aftener
er ikke bekræftet endnu.
Sigtet med hele forløbet er at gøre progressive klogere på, hvordan en ny politisk
centrumvenstre-alliance kan bygge bro over de nye økonomiske, geografiske, sociale og
mentale kløfter mellem mennesker i velfærdsmodellen, så vi kan få styrket den sociale
sammenhængskraft.

31. oktober: Det nye centrumvenstre-projekt – hvad vil det? Hvad er
styrkerne og svaghederne?
Aftenen introducerer forløbet og har fokus på: Hvad er det afgørende nye i centrumvenstreprojekt? Hvad er styrkerne og svaghederne i forståelsespapiret? Kan den nye strategi bygge
bro over kløfterne i samfundet? Og er der overhovedet en enig alliance, der kan stå i spidsen
for det?
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Deltagere: Lars Olsen, forfatter, Noa Redington, kommentator, Jesper Petersen, politisk
ordfører fra S, Morten Østergaard, formand for R, Jacob Mark, MF, SF, Pernille Skipper,
formand, EL, Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet, Lizette Riisgaard, formand, FH, Ritt
Bjerregaard, tidligere minister, S, Jakob Mathiassen, betonarbejder, battle mellem to unge
vindere af DM i debat

21. november: Hvordan sikrer vi en socialt retfærdig klimaomstilling?
Centrumvenstre har formuleret en af verdens mest ambitiøse bud på en klimaomstilling.
Men hvis den ikke bliver socialt retfærdig, risikerer vi, at det hele falder på gulvet. Aftenens
fokus er: Hvordan sikrer vi en ambitiøs og socialt retfærdig klimaomstilling?
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Vi inviterer: Mogens Lykketoft, fhv. formand for FN’s Generalforsamling, Pelle Dragsted,
tidl. MF, EL, Monika Skadborg, formand for Ungdommens Klimaråd, Peter Møllgaard,
formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, tidligere fmd. for Klimarådet, Ida Auken,
tidligere miljøminister, Sofie Bonde, tidl. SFU-formand, Morten Dahlin, MF og tidligere VUformand, Villy Søgaard, lektor, Jørgen Steen Nielsen, journalist (navne ikke bekræftet)

12. december: Hvordan sikrer vi socialt blandede boligområder og
skoler?
De socialt blandede boligområder og skoler er truede arter, der forsvinder lige så hurtigt
som regnskovene. I den ene ende skabes eliteghettoer med voksende social blindhed - i
den anden sociale ghettoer med faldende social mobilitet. Når først skaden er sket, er det
næsten umuligt at lave om. Der er derfor brug for nye offensive strategier, der kan sikre, at
de socialt blandede boligområder og skoler, der er tilbage, overlever. Hvad gør vi?
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Vi inviterer: Mie Dalsgaard Pihl, AE, Morten Pape, forfatter, Lars Olsen, forfatter, Hans
Thor Andersen, forsker, Henrik Dahl, sociolog og MF, LA, Kaare Dybvad, boligminister, S,
Katinka Hauxner, ekspert i boligplanlægning, Anne Skovbro, dir. i By og Havn, Frans
Clemmensen, cheføkonom KAB, Eivind Kolding, CASA-formand, Marco Damgaard,
skoleleder på Tingbjerg Skole (navne ikke bekræftet), Bent Madsen, direktør, BL

9. januar: Hvordan bygger vi bro over uddannelseskløften?
Uddannelse er for centrumvenstre-kræfter et brækjern, der skal sikre lighed mellem
mennesker. Men uddannelsesuligheden består. Det gælder i ungdommen, hvor alt for
mange unge stadig slet ikke får en uddannelse. Og det gælder den voksen- og
efteruddannelsesindsats, som først og fremmest stadig går til de med de højeste
uddannelser. Hvad nu? Skal der et helt nyt ungdomsuddannelsessystem til for at få flere
unge i uddannelse? Og hvad skal der til for at for at få de lavest uddannede til at

efteruddanne sig? Helt nye greb og incitamenter? Ny pædagogik? Det er blevet kaldt for
den nye klassekamp.
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Vi inviterer: Martin D. Munk, professor, AAU, Mads Jæger, professor, Stina Højgaard,
Håndværk og Design, Morten Ryom, tidligere formand for Erhvervsskolernes
Elevorganisation, Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, Peter Koudahl,
seniorforsker og ekspert i erhvervsuddannelser, Stina Vrang Elias, DEA, Stefan Hermann,
KP, Camilla Hutters, EVA, Claus Rosenkrands Olsen, DE, Anders Vind, selvstændig
konsulent, Simon Tøgern, fmd, HK/Privat, Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker,
Bruno Clematide, arbejdsmarkedsforsker, Louise Pihl Dansk Byggeri, Claus Agø Hansen,
HK Privat (navne ikke bekræftet)

6. februar: Hvordan forandrer vi den økonomiske tænkning og synet på
den offentlige sektor?
Siden 2001 er der ført en borgerlig økonomisk politik i Danmark. Men den nye regering
indvarsler noget nyt. Arbejdsudbudsreformer, grønthøsteren, nødvendighedens politik,
New Public Management er kommet på not-listen. Til gengæld er opkvalificering, bedre
arbejdsmiljø, tidlig pension til nedslidte og nye regnemodeller kommet på hot-listen.
Står vi overfor et paradigmeskift i den økonomiske tænkning og i synet på den offentlige
sektor? Skal konkurrencestaten og djøf’erne i den sammenhæng have kamp til stregen? Og
skal vi nu i stor stil til at investere i mennesker? I 2018 blev der introduceret en
socialøkonomisk model (SØM) i Socialstyrelsen, og sociale investeringer er kommet på
dagsordenen. Er det velfærdsstatens Apollo-projekt, som nogen mener?
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Vi inviterer: Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, S, Nina Smith, professor,
Torben M. Andersen, professor, Anders Bondo, formand, DLF, Lars Andersen, direktør i
AE, Katarina Juselius, professor, Sofie Carsten Nielsen, MF, R (navne ikke bekræftet),
Bjarne Corydon, tidligere finansminister, Elisa Rimpler, formand, BUPL, Ove Kaj
Pedersen, professor emeritus, Eva Secher Mathiassen, formand for Dansk Psykolog
Forening, Bente Sorgenfrey, næstformand, FH, Mona Striib, fmd. for FOA, Henning
Thiesen, DJØF, Pia Olsen Dyhr, fmd., SF (navne ikke bekræftet), Knud Aarup, tidligere
direktør for Socialstyrelsen, Claus Bjørn Billehøj, Den sociale Kapitalfond, Helle Øbo,
direktør i Askovfonden, Robin Vickery (navne ikke bekræftet), Ann-Christina Matzen,
centerleder, Gentofte

27. februar: Hvordan håndterer vi presset på den danske
samfundsmodel?
Den danske samfundsmodel er udsat for et dobbeltpres. For det første er den solidariske
skattefinansierede velfærdsmodel presset af, at stadig flere danskere køber private
velfærdsforsikringer. Dermed er vi på vej mod et todelt samfund: Et for mennesker, der
supplerer den offentlige service med privat velfærd, og et samfund for dem, der kun har
adgang til den offentlige adfærd. Hvad vil denne polarisering betyde for opbakningen til
velfærdsmodellen? Hvad kan man gøre for at dæmme op for udviklingen?
Det andet pres handler om, at den danske flexicuritymodel på arbejdsmarkedet - med
fleksible afskedigelsesregler, høj dagpengekompensation og uddannelse/aktivering – er
svækket. Det skyldes først og fremmest, at kompensationsgraden er faldet markant. Hvad
kan fagbevægelsen og centrumvenstrepartier stille op her? Er ledighedsforsikringer vejen
frem? Eller en glidebane?
Formen: Interview, summesnak ved bordene, videoinput udefra og battle på scenen.
Vi inviterer: Jørgen Goul Andersen, professor, Morten Hübbe, direktør, Tryg, Brian
Mikkelsen, Dansk Erhverv, Mathias Herup Nielsen, ph.d. og forfatter, Mathias Vinholt,
elektrikerlærling og DSU’er, Per Christensen, fmd. 3F, Simon Tøgern, HK/Privat, Jørgen
Rasmussen, formand, El-forbundet.

En af aftenerne vil dette tema blive lagt ind:
Ekstra: Hvor gode er progressive til at sætte dagsordener og flytte holdninger?
At ændre retningen for samfundet handler også om at kunne sætte dagsordener og flytte
menneskers holdninger. Hvor gode er progressive til det?
Vi inviterer: Christian Kock, professor emeritus i retorik og Gry Inger Reiter, retoriker og
debatredaktør på dagbladet Information

Ved spørgsmål eller henvendelser om det progressive Mødested:
Per Michael Jespersen, direktør, pmj@cevea.dk, tlf: 27277669
Anna Kaltoft, uddannelsesmedarbejder, ak@cevea.dk, tlf: 40483565

