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2019 stod i forandringens tegn for Cevea. I foråret fik tænketanken en ny ledelse med Asbjørn Sonne Nørgaard 
som vicedirektør og med mig selv som direktør. 

Vi var knap nok kommet ind i Ceveas lokaler på Vesterbrogade, før Danmark oplevede et politisk kursskifte med 
en nyt progressivt flertal og en ny regering. Det var mildest talt en herlig begyndelse, der satte nye interessante 
rammer for tænketankens arbejde i 2019.

Den nye ledelse har i 2019 i tæt samarbejde med Ceveas bestyrelse og medarbejdere reformuleret Ceveas strategi. 

Afsættet for Cevea version 2.0. er, at Ceveas vigtigste rolle er at flytte holdninger og handlinger i progressiv retning. 
Med ’progressiv retning’ mener vi, at vi skal være med til at bygge bro over kløfterne i samfundet og styrke den 
sociale sammenhængskraft. Guldet. 

Danmark har historisk haft en stærk sammenhængskraft med kort afstand mellem mennesker – økonomisk, ge-
ografisk, socialt og mentalt. Desværre har politikerne sjusket med den unikke samfundsmodel i de seneste årtier. 
Ulighederne er vokset, velfærdsmodellen har slået revner, og vi ser begyndelsen til egentlige kløfter med faldende 
social mobilitet, socialt blandede boligområder, der forsvinder, og en offentlig velfærd, der hænger. Det er dybt 
problematisk. Og det vil Cevea gøre noget ved.

Hvordan?   

Hvis Cevea var en bygning, ville den bestå af tre etager.

Den øverste etage ville vi kalde Dagsordener. Ceveas ambition er nemlig først og fremmest at sætte dagsordener 
i samfundsdebatten gennem originale analyser, inspirerende ideer og medieindslag. At være knytnæven udadtil. 

Den næste etage kunne hedde Mødesteder. Ambitionen er her at facilitere konferencer, netværk og helt nye 
formater, hvor progressive bliver klogere sammen, debatterer svære dilemmaer med hinanden og udvikler ideer 
sammen. 

Endelig vil Cevea i stueetagen – Uddannelser – hjælpe fagligt aktive, så de kan blive stærke stemmer i den 
offentlige debat. 

Det er tre forskellige måder at flytte holdninger og handlinger på. Og på alle tre etager er der sket en del i 2019. 

Dagsordener

Cevea har stået for en række analyser i 2019, der har sat fingeren på væsentlige udfordringer for velfærdsmodel-
len, og vi har anvist løsninger. 

VI VIL SÆTTE DAGS-
ORDENER, SKABE 
MØDESTEDER OG 
GØRE GADEFEJEREN 
TIL MEDIEDARLING
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Blandt andet har vi påvist, hvordan mænd dominerer på chefgange. Vi har dokumenteret, at Danmark ikke er  
lykkedes med at få flere udsatte unge i uddannelse eller i job på ni år. Vi har afdækket udfordringer med og mulig-
heder for at integrere indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Vi har vist, at medeje til medarbejdere på virksom-
heder kan være vejen til øget velstand. Og vi har dokumenteret, at danskerne ville være lige så rige som amerika-
nerne, hvis vi arbejdede lige så meget som dem. 

Disse Cevea-analyser har vi brugt som afsæt for en række debatindlæg og kronikker til dagblade og til medie- 
optrædener i radio, tv og på sociale medier. 

Men vi har i 2019 også været i medierne med en lang række andre pointer og synspunkter. Vi har blandt andet 
debatteret minimumsnormeringer, elendig skattekontrol, banker i krise, veje til at finde pengene til velfærdsløftet, 
kløfter i samfundet, finansskat, regeringens udfordringer, arbejdskraftmangel og meget andet. 

I særlig grad er vi gået i rette med borgerlige stemmer i debatten ud fra devisen om, at Cevea har en forpligtelse til 
at give højrefløjens argumenter og analyser kamp til stregen. 

Fysiske mødesteder

Så er der Ceveas anden etage. De fysiske mødesteder. Her mangler der noget til venstre, synes vi. Det progressive 
miljø i Danmark består af siloer - fagforbund, partier, ngo’er etc. – som ikke har meget kontakt med hinanden. 

Det vil Cevea gerne være med til at gøre noget ved. Derfor er det en vigtig del af vores nye strategi at skabe fysiske 
mødesteder, hvor progressive kan blive klogere sammen, diskutere med hinanden og udvikle ideer sammen. Den 
ambition prægede Ceveas 2019. 

Den 31. oktober slog vi dørene op til ’Det progressive Mødested’ i Arbejdermuseet, hvor 100 deltagere fra 25  
forskellige fagforbund, ungdomspartier og ngo’er fra hele landet mødte hinanden til den første tretimers seance 
ud af seks. Der sad FOA-medlemmet sammen med skolelæreren, elektrikeren og én fra Metal Ungdom. På scenen 
mødte de 70 af tidens mest interessante politikere, eksperter, fagforeningsfolk, praktikere, debattører, mediefolk 
m.fl. og blev inspireret om uddannelseskløften, klimaomstilling, arbejdsmarkedets udfordringer, ulighed mv. 

Cevea har også holdt to store konferencer i foråret. Den ene om unge, der ikke får en uddannelse. Den anden om 
integration af indvandrerkvinder. 

Og i efteråret arrangerede vi sammen med DLF, BUPL, FOA, HK Stat og Socialrådgiverne Velfærdens Topmøde, 
hvor der var fokus på spørgsmålet: Hvordan skaffer vi pengene til velfærden? 

Vi har desuden arrangeret debatmøder om Finansministeriets regnemodeller og den sociale dimension i EU. Og 
på Ceveas Granittens Gård i Allinge stod vi under Folkemødet i juni for debatter om sundhed, ulighed, økonomisk 
politik, fair skat og andet.

Uddannelser

Den offentlige debat domineres af mennesker med lange uddannelser fra universiteterne. Det dokumenterer 
Ceveas egne undersøgelser. Derfor er det vigtigt, at også mennesker uden prangende eksamensbeviser, som i 
dag befinder sig under radaren, også får mulighed for at blande sig med deres hverdagsliv, deres erfaringer og 
deres holdninger. Problemet er, at mange i disse grupper mangler selvtilliden og redskaberne til at gøre det.
 
Her kommer vi til det greb, Cevea har brugt siden grundlæggelsen i 2008. Meningsdanneruddannelserne. 

Gennem skræddersyede forløb har vi hjulpet ca. 1000 fagligt aktive og andre progressive til at få mod, lyst og 
redskaber til at turde kaste sig ud i den offentlige debat. 

Det gjorde vi også i 2019. Og det er vi stolte af. Og det gør os ikke mindre stolte, når journalisternes fagblad, 
Journalisten, skriver, at Ceveas meningsdanneruddannelser hjælper gadefejeren til at blive mediedarling. Det er 
nemlig på tide.   
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AKTIVITETER 2019
• 12. marts Ulighedens Topmøde 2019: Uddannelse - hvordan får vi alle unge med?

• 20. marts Finansministeriets regnemodeller efter valget

• 24. april En ny europapolitisk vision: Hvad vil centrum-venstre med EU?

• 20. maj Årsmøde

• 21. maj  Bryd barriererne - konference om integration af kvinder med etnisk  
minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet

• 13.-16. juni 9 arrangementer på Folkemøde 2019

• 31. oktober-27. februar 2020 Det progressive Mødested

• 13. november Velfærdens Topmøde - Hvordan skaffer vi pengene til velfærden?

DET PROGRESSIVE MØDESTED

I efteråret 2019 afviklede Cevea for første gang 
'Det progressive Mødested'.

Formålet var at facilitere mødesteder for progres-
sive aktører, som sjældent mødes på tværs af 
fagforbund, ngo'er og partier. Forløbet bestod af 
seks aftener i vinteren 2019/2020 med 100 del-
tagere fra fagforbund og ungdomsorganisationer. 
Vi havde omkring 70 af landets mest interessante 
politikere, videnspersoner og meningsdannere på 
velfærds- og arbejdsmarkedsområdet på scenen 
til oplæg, interview og debat. 
 
Gennem forløbet blev deltagerne klogere på 
og fik inspiration til, hvordan en ny politisk 
centrum-venstre-alliance kan bygge bro over de 
nye økonomiske, geografiske, sociale og mentale 
kløfter mellem mennesker i velfærdsmodellen 
med henblik på at få styrket den sociale sam-
menhængskraft og mindske afstanden mellem 
samfundsgrupperne i Danmark. Bl.a. blev der sat 
fokus på uddannelseskløften, social retfærdig 
grøn omstilling, socialt blandede boligområder og 
samfundskontrakten under pres.
 
Vi er ved at planlægge næste runde af 'Det 
progressive Mødested', som afvikles i efteråret 
2020. Her tager vi fat på nye aktuelle samfunds-
dagsordener – herunder coronakrisen og dens 
konsekvenser for arbejdsmarkedet, uligheden 
og velfærdsdagsordenen. Kontakt Per Michael 
Jespersen på pmj@cevea.dk eller 2727 7669  
for at høre mere.

FOLKEMØDE 2019 
9 ARRANGEMENTER  
PÅ BORNHOLM

Cevea var igen i 2019 at finde i Granittens Gård i 
Allinge på Folkemødet. Vi havde et fuldt program, 
hvor vi kom omkring en række centrale velfærds-
dagsordener. Fredag var der fokus på ulighed, 
mens der om lørdagen var fokus på økonomi. 

På Folkemødet afholdte vi:

Torsdag d. 13. juni:

• Åbningen af Ceveas scene  
på Folkemødet 2019

Fredag d. 14. juni:

• Børnefattigdomskommission, live: Hvordan 
forhindrer vi børnefattigdom?

• Ulighed i sundhed: Hvad gør vi?
• Integration - bryd barriererne!
• Ulighed er et problem: Sandt eller falsk?

Lørdag d. 15. juni:

• Morgenrøde: Progressiv bogklub
• Hvem vinder i den økonomiske politik?
• Fair skat og bæredygtige investeringer
• Til kamp for international skatteretfærdighed
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VI SKAL VÆRE 
SYNLIGE OG GØRE 
EN FORSKEL PÅ DE 
DAGSORDENER, SOM 
VI ENGAGERER OS I
Cevea har været produktiv, når det gælder udgivelsen af nye analyser. Det er vi stolte af. Vi fortæller om analyserne 
andetsteds i årsrapporten, så det lader jeg ligge her. Jeg er vildt begejstret for sammen med et engageret analyse-
hold at lave analyser, der sætter dagsordner og – forhåbentlig – er med til at flytte Danmark i en mere progressiv 
retning efter 4-8 år med en bagudskuende ’nødvendighedens politik’ uden retning og ambition for fremtiden.

Vores analyser skal være med til at flytte holdninger og skabe grundlag for progressiv politisk handling. Og så skal 
de stå på at solidt fundament af viden og indsigt. De bærende pejlemærker er, at samfundet skal bygge på lighed 
og frihed og et inkluderende og bæredygtigt fællesskab. Derfor er vi optaget af at mindske uddannelseskløften og 
finde veje til, at også kortuddannede får deres del af kagen. 

Derfor peger vi på, at medarbejder-medeje af danske virksomheder både kan bidrage til mere produktive virksom-
heder og en mere lige fordeling af kapitalindtægter. Derfor er vi optaget af at få etniske minoritetskvinder med på 
arbejdsmarkedet. Derfor er vi sammen med 3F, HK og Akademikernes A-kasse optaget af at stoppe udhulingen 
af dagpengene og finde veje til en robust og retfærdig arbejdsløshedsforsikring. Og derfor stiller vi skarpt på vel-
færdssamfundet og den offentlige sektors rolle for et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, der får alle med. 

Danmarks unikke sammenhængskraft og evne til at træffe svære politiske beslutninger i fællesskab har været af-
gørende under corona-krisen og vil også være det, hvis vi skal i mål med en ambitiøs klimaindsats, som ikke vender 
den tunge ende nedad. Uden politisk retning lykkes det ikke.

Der er mange vigtige dagsordner, og en lille tænketank som Cevea kan ikke præge dem alle. Men vi skal være synli-
ge og gøre en forskel på de dagsordner, som vi engagerer os i. Vi er bedst, når vi arbejder sammen med partnere på 
centrum-venstrefløjen, der brænder for de samme spørgsmål som os. Derfor har vi normalt partnere på alle større 
analyser. Vi bliver også bedre, når vi trykprøver vores ideer og analyser hos eksperter og andre videnspersoner 
uden for huset. Derfor bruger vi vores netværk, både når vi søger inspiration, prøver ideer af og ønsker et kritisk blik 
på vores analyser. Og derfor er vi altid flere i analysegruppen, der arbejder sammen på analyserne. Det er nemlig i 
fællesskab og i den kritiske dialog, at de bedste analyser og politiske forslag skabes.

2019 har været et år med store forandringer. Vi har fået en ny progressiv regering, der skal holdes fast på en stærk 
centrum-venstre dagsorden, hvor klima og velfærd går hånd i hånd. 2020 er med corona-krisen et år med endnu 
større forandringer og udfordringer, der kalder på politiske svar. Derfor bliver det endnu vigtigere, at Cevea også 
på analysefronten anlægger kreative perspektiver på de store politiske spørgsmål og peger på svar, der styrker et 
inklusivt og bæredygtigt samfund.
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VIGTIGSTE ANALYSER 
FRA CEVEA I 2019
Mænd dominerer ledelse - både i antal og på løn 
Marts 2019

På tværs af ledelsesniveauer er der konsekvent forskel mellem mænd og kvinder. Mænd tjener mellem 8.687 kr. 
og 18.399 kr. mere om måneden end kvinder – det svarer til en forskel på 15-22 procent. I topledelse er der fem 
gange så mange mænd som kvinder. Mandlige topledere tjener i gennemsnit 102.507 kr. om måneden, mens 
kvindelige tjener 84.108 kr. Det svarer til en forskel på 22 procent i mændenes favør.

Kvinder mangler at få - eller tage - ledelsesansvar
Marts 2019

Analysen viser, at kvinder er underrepræsenteret blandt de bedst betalte jobs, og overrepræsenteret i de dårligst 
betalte job. Mænd dominerer ni af de 10 bedst betalte jobfunktioner. Det skyldes især, at kvinder ikke er trådt ind 
på ledelsesgangene i samme omfang som mænd. I otte af de 10 af lavest lønnede jobfunktioner er kvinder i flertal. 

Danmark er ikke lykkedes med at få flere udsatte  
unge i uddannelse eller job de seneste ni år
Marts 2019

Formålet med analysekataloget er at give en samlet analyse af de væsentligste indsatser og ændringer for grup-
pen af udsatte unge med fokus på uddannelse, økonomi og sociale indsatser. 

Andelen af unge, der hverken er under uddannelse eller i job, har ligget relativt konstant omkring 10,5 % siden 
2008. I de nyeste tal fra 2017 opgøres antallet til 70.000 unge. Det positive er dog, at andelen af 25-årige med en 
ungdomsuddannelse steget med 7 %-point til 79 % i 2018. 

Analysen viser også, at en øget erhvervsdeltagelse blandt udsatte unge samfundsøkonomisk er en god forretning, 
fordi de vil betale mere i skat og modtage mindre i overførselsindkomst. Hvis erhvervsdeltagelsen for 5.000 ud-
satte unge i 25-årsalderen hvert år øges til niveauet for ikke-udsatte ufaglærte unge, vil gevinsten for de offentlige 
finanser være 12 mia. kr. om året. Der er altså store gevinster at hente, hvis vi prioriterer arbejdet med at få udsatte 
unge i uddannelse eller job. 

Bryd barriererne - Udfordringer og potentialer for integration af kvinder  
med etnisk minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked
Maj 2019

Rapporten går tæt på og i dybden med den udfordring, at omtrent en tredjedel af indvandrerkvinder med ik-
ke-vestlig baggrund i 2017 stod uden for arbejdsmarkedet og modtog dagpenge eller kontanthjælp, at 37 procent 
ikke har en uddannelse med hjemmefra, når de kommer hertil, og at 73 procent ikke får en uddannelse, der kan 
bringe dem videre, når de er kommet hertil. Alt for mange kommer ikke ind og i gang. Rapporten handler om, 
hvordan vi kan bygge på de positive erfaringer, vi allerede har gjort os på området, lære af vores nabolande samt 
blive bedre til at løse et af de allerstørste integrationsproblemer, vi har i dag. I det tilhørende løsningskatalog præ-
senteres syv løsningsforslag til en forbedret integration af nydanske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på 
det danske arbejdsmarked.
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Medeje som vej til øget velstand
Oktober 2019

Analysen skitserer nogle af de vigtigste udfordringer for dansk økonomi de senere år og kortlægger den inter-
nationale litteratur om, hvordan medarbejdereje kan være en del af løsningen på disse udfordringer. En større 
udbredelse af medeje kan potentielt både øge produktiviteten og reducere uligheden, men Danmark har ikke i 
samme omfang som andre lande målrettede ordninger til fremme af medejerskab. I lande hvor medeje er mere 
udbredt, har virksomheder med et bredt og dybt medejerskab adgang til målrettede skattefordele, særlige finan-
sieringsmuligheder samt rådgivning og teknisk støtte i opstart og drift. I analysen opstilles syv principper for, hvor-
dan medeje kan fremmes, og bud på nogle byggeelementer til en model, der kan efterleve disse syv principper 
for succesfuld fremme af medeje i Danmark. Når det gælder håndteringen af en række af de udfordringer, som 
dansk økonomi står over for i de kommende år, har et bredt medeje af de danske virksomheder et stort og endnu 
uforløst potentiale. 

Danskerne ville være rigere end amerikanerne, 
hvis vi arbejdede lige så meget som dem
Oktober 2019

Danskerne har i langt større udstrækning end amerikanerne brugt den velstand, der er skabt siden 1970, på fritid. 
Havde danskerne ikke gradvist valgt en kortere arbejdsuge og mere ferie, men arbejdet lige så meget som ame-
rikanerne, ville vi i 2017 alt andet lige have haft et BNP per indbygger, der var 42.707 kr. højere end amerikaner-
nes – i stedet for at være lavere. Danskerne arbejder i dag langt færre timer end i 1970, mens amerikanerne kun 
arbejder lidt mindre. Samtidig er en større andel af danskerne end amerikanerne på arbejdsmarkedet, og vi har en 
markant højere livskvalitet. 
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ANALYSENEDSLAG
HVORDAN FÅR VI FLERE MINORITETSKVINDER
IND PÅ ARBEJDSMARKEDET?

I 2019 udgav Cevea rapporten “Bryd barriererne - Udfordringer og potentialer for integration af kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked”.

Rapporten behandler udfordringen med, at en stor gruppe indvandrerkvinder står uden for det danske arbejds-
marked og kun 19% af dem er i beskæftigelse efter 3 år. 

 

Rapporten er bygget op af to analyser: “Nyt land, nyt liv”, der med hjælp fra eksperter, praktikere og nogle af kvin-
derne selv fortæller historien om, hvordan kompetencer, kønsroller og mødet med det danske system på hver sin 
måde både kan medvirke til og modvirke en succesfuld arbejdsmarkedsrettet integration; og “Integration med 
udsyn”, der samler best practice fra lande omkring os, vi gerne sammenligner os med, og viser en række eksempler 
på, hvordan man andre steder griber opgaven med at integrere flere kvinder bedre an.

Udover rapporten blev der også udgivet løsningskataloget “Nye veje” med syv forslag til en forbedret integration 
af nydanske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked. 

De to hovedforslag var:

1. En ny målrettet indsats: Der skal udvikles en ny type indsats, der målrettet arbejder med at integrere kvinder 
med etnisk minoritetsbaggrund, der har været i landet i flere år, på det danske arbejdsmarked. Indsatsen skal styr-
ke kvindernes kompetencer, erfaring og sprog og nedbryde kulturelle barrierer. 

2. Udvid arbejdsmarkedet “i bunden”: Den svenske RUT-ordning er en ”omvendt” hjemmeserviceordning, 
hvor tilskuddet går direkte til dem, der udfører arbejdet. Her skaber man jobs til indvandrerkvinder, og man skaber 
kvindelige iværksættere med minoritetsbaggrund. En lignende model bør indføres i Danmark.

70FIGUR 3: 
Andel af 21-64-årige 
flytninge og familie- 
sammenførte i  
beskæftigelse efter  
3 år i Danmark,  
2015-2018, i procent
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De fem supplerende forslag var:

1. Små job, store forskelle: Job med få timer kan være en løftestang for en tættere og mere permanent tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 

2. Ind i brancherne: Man må se nøgternt på gruppen af hovedsageligt ufaglærte kvinder med lille arbejdsmar-
kedserfaring og erkende, at man skal koncentrere sig om nogle særlige brancher.  

3. Sprog og arbejde hænger sammen: Skolebænken er ikke nok – der skal skabes en hverdag, hvor der tales 
dansk. Det sker lettest, når folk er i arbejde.

4. Indsatser, der tager det hele med: Man skal meget tæt på familie og privatliv for at kunne nå den sværeste 
gruppe.

5. Kvinde til kvinde virker: På en række områder, der handler om køn, kultur og social kontrol, skal vi være bedre 
til at bruge og investere i civilsamfundets kvindenetværk.

HVORDAN FREMMER VI 
MEDEJE AF VIRKSOMHEDER?

I 2019 udgav Cevea analysen “Medeje som vej til øget velstand”.
Det brede medejerskab har været i tilbagegang i Danmark. Antallet af smalle medarbejderaktieprogrammer er 
vokset, men der er færre brede programmer, som omfatter et flertal af medarbejderne.

I lande hvor medeje er mere udbredt, har virksomheder med et bredt og dybt medejerskab adgang til målrettede 
skattefordele, særlige finansieringsmuligheder samt rådgivning og teknisk støtte i opstart og drift. Danmark har 
ikke i samme omfang som andre lande målrettede ordninger til fremme af medejerskab. 

International forskning viser, at virksomheder hvor et flertal af medarbejderne har et stort medejerskab er mere 
produktive, mere modstandsdygtige under kriser, giver medarbejderne 5-10% højere samlet aflønning, fordi de får 
del i kapitalafkastet, samt har bedre overlevelsesevne og modstandsdygtighed under økonomiske kriser. En større 
udbredelse af medeje kan potentielt både øge produktiviteten og reducere uligheden.

FIGUR 1: 
Færre danske  
virksomheder her 
brede medejer- 
skabsprogrammer

Kilde: Torp (2016)
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Ud fra analysen opstillede vi syv principper for at fremme medeje i Danmark:

1. En model for medejerskab bør inkludere alle medarbejdere med en vis anciennitet i virksomheden (f.eks. 
mindst ét års ansættelse). 

2. Medarbejdernes deltagelse i ejerskabet og andel i de kapitalindkomster, det medfører, skal komme i tillæg 
til og ikke på bekostning af den almindelige lønkompensation og virksomhedens bidrag til medarbejde-
rens arbejdsmarkedspension. 

3. En model for medejerskab bør så vidt muligt kunne etableres og vokse uden, at medarbejderne selv skal 
forpligte sig med egen arbejdsindkomst for at købe aktieandele eller på anden vis påtage sig en overnor-
mal risiko ved at erhverve sig større, individuelle aktieposter i den pågældende virksomhed. 

4. En model for medeje bør primært basere sig på, at virksomhedsejeren tildeler medarbejderne ejerskab 
igennem salg af aktier. Der kan skabes incitamenter herfor igennem fordelagtige vilkår, herunder skatte- 
begunstigelser, for den sælgende part. 

5. Det bør være muligt at overdrage aktieposter til en medarbejderejet fond eller en lignende, målrettet  
juridisk konstruktion, der tillader medarbejderne at udøve et koordineret medejerskab over virksomhe-
den. Det bør være muligt at finansiere overdragelsen ved, at medarbejderfonden optager lån igennem 
virksomheden, som derpå afdrages over tid i takt med, at fonden får del i virksomhedens overskud. 

6. De fordelagtige vilkår for overdragelse af aktieandele bør kun gælde i tilfælde, hvor den medarbejderejede 
fond eller en tilsvarende juridisk konstruktion overdrages en betydelig/bestemmende aktiepost, og får 
indflydelse på virksomhedens drift. 

7. I ejerskiftesituationer bør der være mindst lige så attraktive skattevilkår for overdragelse af erhvervsvirk-
somhed til medarbejderne som overdragelse til nære arvinger og erhvervsdrivende fonde. 
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FRA 
UDDANNELSEN  
KULTUREL  
MENINGSDANNER

I 2019 afholdte Cevea uddannelsen 'Kulturel meningsdanner' for Dansk Magisterforening. Det var en uddannelse 
med fokus på at give flere personer, der arbejder på kulturområdet, lyst til og mod på at deltage i debatten. Det 
skete gennem debat om kulturpolitik og arbejde med værktøjer som læserbrevsskrivning og historiefortælling.

Anne Sofie Vemmelund Christensen er museumsinspektør på Vardemuseerne. Lige nu arbejder hun som  
projektleder på det kommende flygtningemuseum, FLUGT – Refugee Museum of Denmark, der efter planen skal 
åbne i Oksbøl i begyndelsen af 2022. Hun fortæller herunder, hvordan hun har oplevet at deltage på 'Kulturel 
meningsdanner'.

Hvorfor deltog du på Kulturel meningsdanner?

Museer har været min store interesse i mange år. Derfor har jeg også ofte haft holdninger til museer og deres 
udstillinger, men jeg har ikke haft redskaberne – eller modet for den sags skyld – til at få dem kommunikeret ud, 
så de måske kunne få en betydning. Derfor gik annoncen for meningsdanneruddannelsen rent ind, da jeg så den 
i Magisterbladet.   

Hvad fik du ud af at deltage? 

Jeg fik en masse brugbare og konkrete redskaber i forhold til at deltage i kulturdebatten. Vi lærte f.eks. hvordan 
man bygger et godt debatindlæg op, hørte om hvad aviserne kigger efter, og så blev jeg klogere på sociale medier 
og hvordan de kan anvendes i debatten. Endelig mødte jeg en hel masse superseje og inspirerende mennesker, 
som jeg håber at kunne blive ved med at sparre og skrive debatindlæg sammen med.

Hvordan har du brugt de ting, du lærte, efterfølgende i dit daglige arbejde?

Jeg er blevet mere modig og har skrevet tre debatindlæg med afsæt i mit arbejde, som er blevet bragt i henholdsvis 
Politiken og Jyllands-Posten. Jeg er også blevet mere aktiv på Facebook, LinkedIn og Twitter med udgangspunkt i 
mit arbejde i museumsverdenen. Twitter er helt nyt for mig, og jeg er endnu ikke specielt god til det, men jeg er i 
gang. Øvelse gør jo mester! 

Er der behov for, at flere fra kulturområdet blander sig i den offentlige debat?

Ja, helt sikkert. Jo flere vi er til at blande os, jo større stemme får vi også. Som det er nu, er det ofte ledelsen eller 
fagforeningen, der fører an, men vi kan jo sagtens hjælpe til, støtte op om og bidrage ved også at deltage i kultur-
debatten. Nogle gange kan det være mindst lige så stærkt, når f.eks. museumsinspektøren sætter sig bag com-
puteren og kommer med indspark fra dennes hverdag og virkelighed. Og så kan det måske endda være med til at 
nuancere debatten yderligere.

Hvorfor bør andre blive meningsdannere inden for deres område?

Fordi vi kan være med til at skubbe til udfordringer og problemer indenfor hvert vores område. Vi kan være med til 
at ændre ved arbejdsliv, hverdag, forhold og strukturer ved at bidrage til igangværende debatter eller ved at sætte 
en i gang. Det lyder måske lidt højt og flot, men måske kan vi rent faktisk være med til at gøre en forskel.  
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Alexander Grandt Petersen,
kommunikationschef
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CEVEA STYRKER SIN 
KOMMUNIKATION
I Cevea ønsker vi at styrke vores position i den offentlige debat og skabe en stærkere forbindelse til vores medlem-
mer, samarbejdspartnere og aktører på centrum-venstre. Gennem vores analyser, mødesteder og uddannelser er 
vi med til at skabe ny viden, udvikle nye politiske løsningsforslag og udvikle kompetencer og udveksle erfaringer på 
centrum-venstre, som skaber grundlag for, at progressive dagsordener får gennemslagskraft.. 

Vores kommunikationsindsats skal understøtte vores politiske og organisatoriske ambitioner. Det vil vi gøre på 
en række forskellige kanaler, med nye formater og en mere strategisk indsats, så vi i endnu højere grad kan sætte 
dagsordener.

Cevea i den offentlige debat

Vi vil være en drivkraft i udviklingen af nye løsninger og idéer, der kan skabe et mere lige og retfærdigt samfund, og 
vi vil være en modvægt til borgerlige-liberale idéer, der i de seneste årtier har trukket vores samfund i den forkerte 
retning. Det er vores opfattelse, at der er et momentum for større samfundsforandringer, både herhjemme og 
internationalt. Med en aktiv presseindsats ønsker vi at være tilstede i den offentlige debat med nye visionære ideer 
og løsninger. Derfor vil du se mere til Cevea i avisernes debatspalter, og vi vil styrke vores opsøgende pressearbejde 
for at sikre, at Ceveas analyser også er med til at sætte den politiske dagsorden i Danmark. 

Nyt cevea.dk

I 2020 vil vi offentliggøre en ny hjemmeside, med et nyt og moderne udtryk, der samtidig gør det helt tydeligt, 
hvem vi er, og hvad vi bidrager med. På Ceveas nye website vil vores analyser, uddannelser og mødesteder være 
et helt centralt fokus. Vores medlemmer og samarbejdspartnere vil på det nye site let og enkelt finde ny viden om 
de vigtigste samfundsudfordringer, få information om vores uddannelser, booke eksperter til oplæg og få overblik 
over kommende mødesteder og aktiviteter. Cevea.dk vil i fremtiden være kilde til ny viden, originale løsninger og 
skarpe progressive argumenter. 

Nye formater på sociale medier

Vi vil i 2020 lancere en række nye formater på vores sociale medier. Allerede nu har vi lanceret interviewformatet 
“10 minutter”, og vi gør brug af infografikker, når vi præsenterer vores policyforslag og analyseresultater. Vi vil også 
lancere nye videopræsentationer af vores kommende undersøgelser for at gøre analyserne mere tilgængelige og 
interessante. Formaterne er samtidig en god lejlighed til at styrke den løbende dialogbaserede kommunikation 
mellem Cevea og de tusindvis af følgere, vi har på vores platforme. 

Mobilisere progressive på centrum-venstre

Endelig er det vores ambition, at Ceveas kommunikation skal bidrage til at mobilisere progressive på centrum-ven-
stre. Vores kommunikation skal skabe handlinger hos modtagerne. Lige fra at tilmelde sig til Ceveas uddannelser, 
mødesteder eller onlineseminarer til noget så simpelt som at dele vores analyser og indlæg i sit eget netværk. Det 
aftryk vi sætter, kan kun vokse sig større, hvis vi lykkes med at involvere flere. Derfor vil I opleve, at vores platforme 
som nyhedsbrevet, hjemmesiden, facebook-indhold etc. vil ændre karakter fra information til mere handlingsori-
enteret kommunikation.
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