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1. Årets kampagne: Er I med igen? 

 
Som nogle af Jer fik nys om på startmødet, er årets gennemgående tema myter om fattigdom, og vores 

fælles opgave vil i år være at aflive dem. Årets hovedplakat og hovedbudskab vil som tidligere år være en 

god og overraskende nyhed, som bliver udviklet over den næste måneds tid. Som organisation kan man 

være med i Verdens Bedste Nyheder på mange forskellige måder – og vi skræddersyr gerne samarbejder 

efter behov. De mest populære muligheder: 

Skriv historier & artikler 

 Korte nyheder til hjemmesiden: Ingen deadline – send ind hele året! Se tjekliste her  

 Længere nyheder til MetroXpress: Deadline for indsendelse af idéer i april. Læs mere nedenfor! 

 Analyser i Jyllands-Posten: Kontakt Projektleder Karoline Rahbek efter 1. april. Se eksempel 

 Telegrammer til S-togene: Kontakt Projektleder Karoline Rahbek efter 1. april. Se eksempel 

Deltag i morgeneventen 

 Vær med til at sprede gode nyheder i hele Danmark den 12. september 2014 ved at stå for et 

uddelingssted selv eller i samarbejde med andre. Hvis I stod for en morgenevent sidste år, har I 

fortrinsret til at få samme uddelingssted igen i år. 

  Reserver et uddelingssted allerede nu ved at skrive til mgk@ngoforum.dk  

 

2. Artikler til MetroXpress & kampagneavis: Indsend jeres idéer! 

 
Vi er stolte af at kunne fortælle, at gratisavisen MetroXpress igen i år har indgået et samarbejde med 

Verdens Bedste Nyheder og vil bringe en række Verdens Bedste Nyheder op til vores morgenevent i 

september. To uger i træk vil 600.000 læsere af avisen blive klogere på alt det, der sker i de udviklingslande, 

som I og vi arbejder med. Vi håber derfor, at I igen i år har lyst til at byde ind med overraskende, 

spændende og slagkraftige nyheder til avisen.  

De indsendte bidrag bliver også vurderet i forhold til vores egen Verdens Bedste Nyheder-avis, der i år deles 

ud over hele landet i mere end 400.000 eksemplarer den 12. september af Danmarks sejeste frivillige.  

 

http://verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2014/03/Tjekliste_webnyhed_marts-2014.pdf
http://verdensbedstenyheder.dk/news/droner-redder-regnskov/
http://youtu.be/wpOj6n-1aZk
mailto:mgk@ngoforum.dk
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Årets tema i MetroXpress og Verdens Bedste Nyheder-avisen: Myter  

Årets artikler skal lægge arm med de myter om u-landsforhold, som vi møder i Danmark. Artiklerne skal 

spidde nogle af de fordomme, som I hører, og fortælle historier, der afliver myterne og tilbageviser 

fordommene med fakta.  

Det kan f.eks. være en artikel om jeres resultater med at undgå korruption og svindel, der modsvarer 

myten om, at ”al u-landsbistand ender i de forkerte lommer”. Det kan også være en artikel om fremskridt i 

arbejdet med mor/barn-sundhed og fakta om antallet af børn, der modsvarer myten om, at ”de fattige 

familier i Afrika ikke kan brødføde deres børn, når de får så mange”. Eller det kan være historien om, hvad I 

stiller op, når den gængse opfattelse er, at udviklingsbistand ikke nytter noget? Eller når hovedparten af 

danskerne er overbeviste om, at næsten ingen børn i udviklingslande går i skole? Jeres artikler skal handle 

om konkrete udviklingsprojekter og må gerne fortælles gennem en case.  

  Sådan er I med! Send en mail senest den 25. april 2014 med nedenstående info til 

verdensbedstenyheder@ngoforum.dk  

1. Emnefelt - Artikler 2014 + Navn på din organisationen. Fx ”Artikler 2014 – Røde Kors” 

2. Mailen - 

 Kontaktinfo: Navn på kontaktperson + tlf + email 

 Rubrik: Arbejdstitel på artikelidé 

 Ca. 50 ord: Hvad handler historien om? 

 Ca. 50 ord: Hvilken myte afliver I med historien? 

 Medie: Hvortil rettes artiklen? MetroXpress, Verdens Bedste Nyheder-avisen og/eller 

verdensbedstenyheder.dk (I må gerne skrive alle tre). 

 Vedhæft: 2-4 gode/professionelle fotos i høj opløsning (min. 300 dpi.), hvis artiklen skal stiles til 

MetroXpress eller Verdens Bedste Nyheder-avisen. Hvis I ikke ligger inde med billederne på 

nuværende tidspunkt, kan I blot notere det i mailen. 

07. maj 2014 - Senest den 7. maj får I besked, om jeres idé er blevet valgt.  

06. juni 2014 - Senest den 06. juni skal vi modtage de færdigskrevne artikler blandt de udvalgte. Artiklerne 

må højst fylde 1.300 anslag inklusiv mellemrum og skal leveres med overskrift, foto og billedtekst.  

 

Anne Mette Futtrup er igen i år redaktør på MetroXpress-artikler samt artiklerne til Verdens Bedste 

Nyheder-avisen. Ved spørgsmål, kontakt Anne Mette Futtrup på tlf. 40 72 45 50 eller amf@redaktionen.dk.  

 

 

mailto:verdensbedstenyheder@ngoforum.dk
mailto:amf@redaktionen.dk
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3. Kontingent: Nye satser 

 

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ startet af NGOerne for NGOerne, og man betaler derfor kontingent 

for at støtte det fælles projekt. Såfremt kontingentets størrelse udgør et problem for foreningens drift, kan 

mindre organisationer anmode om fritagelse for kontingentet. De nyeste satser pr. 07.03.14.: 

 Organisationer med omsætning på 50 mio. kr. og derover: 10.000 kr. 

 Organisationer med omsætning på 5-50 mio. kr.:  5.000 kr.             

 Organisationer med omsætning på mindre end 5 mio. kr.: 2.000 kr. 

  Verdens Bedste Nyheder udsender en opkrævning ultimo april til indbetaling i maj. 


