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Valgudtalelse
Jeg meddeler hermed mit kandidatur til ODM’s bestyrelse.

17. marts 2021

Jeg kan bidrage med en progressiv og normkritisk stemme i ODM’s
arbejde med at skærpe den museumspolitiske argumentation.
Jeg tiltrådte som direktør for Kvindemuseet 8. marts 2019 (nu KØN –
Gender Museums Denmark) og har arbejdet i den danske
museumsverden siden 2007. For mig at se står museerne i et
paradigmeskifte, hvor selve museumsdefinitionen er under forvandling.
Museerne udgør et dannelsesmæssigt landskab for os alle – og det
forandrer sig, ligesom vi mennesker gør det. Museer ligner faktisk meget
mere levende organismer end monumenter. Jeg ser et behov for at
rekommunikere museernes rolle i samfundet.
Besøgstallene har i mange år været i stigning (corona undtaget). Det er
vigtigt, at vi forstår og kommunikerer, hvorfor besøgstallene er så høje.
Det skyldes ikke kun, at museerne er blevet dygtigere til at skabe gode
oplevelser. Jeg er af den overbevisning, at museerne dækker et stigende
behov for en kollektiv referenceramme – er en kulturhistorisk rygrad – i
forhold til at navigere i en stadig mere kompleks verden. Museerne
udgør med andre ord et fælles erkendelsesmateriale i samfundet. Vi
nyder stor troværdighed – og det forpligter.
Jeg vil gerne bidrage til, at museumslandskabet – i sin mangfoldige
helhed - holder et tårnhøjt niveau og nyder respekt for vores aktive rolle
i samfundet. Jeg ser et potentiale i at styrke social forandring som del af
museernes drift - og ikke blot som eksternt finansierede projekter, der
hastigt gennemføres og sjældent skaber et reelt efterliv – eller
forskningsmæssig klangbund. Det kræver politiske ambitioner og
offentlige investeringer. Investeringer, som ikke skal ses som erstatning
for museernes forretningsudvikling, egenindtjening og
fondssamarbejder. Men jeg mener, at social ansvarlighed og
chancemod på museerne skal være en fastforankret del af vores
lovmæssige forpligtelse. Det har samfundet fortjent.
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ODM kan bidrage til at påvirke og ikke mindst udfordre debatten om og opfattelsen af kultur og museer i Danmark. ODM kan som samlet
enhed kvalificere og styrke kulturpolitikken. Det arbejde vil jeg gerne
bidrage til.
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