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“Der er ikke brug for én ny fortælling, men mange nye fortællinger.” Sådan skrev CISUs formand Susanne Volqvartz i et
debatindlæg om oplysning og udviklingsarbejde på Atinget i
februar 2014. De mange nye fortællinger skal vise den danske befolkning alle facetterne af udviklingsarbejde, så de får
et større kendskab til og måske derfor vælger at engagere
sig i globale udfordringer.
Mange af de samme tanker, som CISUs formand luftede
i sit debatindlæg, har CISU arbejdet med i projektet Reframing the Message. Der findes et stort potentiale i alle
CISUs medlemsforeninger. Et potentiale til at fortælle om
udviklingsarbejde på 285 forskellige måder i øjenhøjde med
danskerne. Fordi CISUs medlemsforeninger er der, hvor de
fleste danskere er – i det lokale supermarked, på børnenes
skole, i sportsklubben, over hækken på villavejen. Det potentiale ville CISUs europæiske projekt Reframing the Message
forløse gennem en række aktiviteter og kommunikationskurser i en to-årig periode fra 2013-2014.

Dette materiale skal give dig en basisviden om projektet, de
tanker om kommunikation og oplysningsarbejde, der blev
udviklet i løbet af projektets levetid, og hvordan du kan
arbejde videre med Reframing i dit eget arbejde.
Materialet kan inddeles i sektioner – en teoretisk og en
praktisk. I den teoretiske del finder du introduktioner til de
teorier, som Reframing the Message byggede på, og du kan
læse om, hvordan teorierne er blevet gjort håndgribelige i
forskellige sammenhænge.
Den praktiske del tager dig igennem forskellige faser af kommunikationsarbejde. Du kan læse om tips til, hvordan du
arbejder med at skrive en konstruktiv historie, der engagerer
din modtager, og du kan blive klogere på pressearbejde,
og hvordan du laver en kommunikationsplan. For at gøre
det endnu lettere for dig at bruge materialet, kan du tage
'værktøjskassen' ud, så den altid er lige ved hånden, når
du arbejder.
Rigtig god læselyst.

“Alene i CISU har vi 285 foreningsmedlemmer.
Hvis vi alle for alvor beslutter os for,
at vi vil kommunikere og gør det til en del af vores
strategi, kan vi nå utroligt langt med at skabe det
nødvendige kendskab.”
Susanne Volqvartz

“Den tid, hvor man kunne nå den danske befolkning
igennem massemedier og ensartede budskaber om godhed,
hjælp og solidaritet til verdens svageste, er forbi. For det første er der
mange forskellige modeller for god udviklingsbistand, og der er mange
politiske svar. Det kan vi ikke lave om på. For det andet
er målgrupperne alt for forskellige til, at man kan
kommunikere med dem som en ensartet gruppe.”
Susanne Volqvartz,
CISUs formand i debatindlæg på altinget.dk
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Reframing the Message var et EU-finansieret trænings- og
kommunikationsprojekt, som CISU – Civilsamfund i Udvikling
gennemførte i samarbejde med den hollandske organisation
Wilde Ganzen og tjekkiske Divoké Husy. De tre organisationer
fik i efteråret 2012 godkendt en ansøgning hos EU til at styrke
udviklingsorganisationernes formidling om udviklingssamarbejde. Reframing the Message skulle netop hjælpe de folkelige foreninger med at få formidlet alle deres fortællinger om
det arbejde, de sammen med forskellige partnere laver rundt
om i verden. Netop som CISUs formand skrev det på Altinget.
Målet med projektet i Danmark var at styrke CISUs medlemmers kommunikation om udviklingsarbejde, så den på respektfuld vis fortæller om alle nuancerne i udviklingsarbejde.
De danske organisationer blev blandt andet undervist i at beskrive de bagvedliggende årsager til fattigdom og ulighed, så
de på længere sigt kan søge at påvirke den danske befolknings
dybere engagement i og forståelse for globale problemstillinger. Ligeledes arbejdede Holland og Tjekkiet med foreninger
og folkelige initiativer under hele projektperioden. Sammen
trak de tre organisationer tråde rundt i Europa – både for at
blive inspireret af, hvordan andre arbejdede med temaet og
for at gå forrest med en praktisk håndgribelig tilgang til de
store principielle diskussioner. I afsnittet “Hvad snakker de om
på den internationale scene?” på side 18 kan du selv dykke
ned i de initiativer Reframing the Message blev inspireret af.
Projektet startede i foråret 2013 og fortsatte frem til december 2014. I projektets løbetid udbød CISU kurser, afholdt seminarer og konkurrencer og etablerede særlige workshops,
hvor deltagerne kunne udveksle erfaringer og sparre med
hinanden for at styrke deres kommunikation – både med
deres partnere og udadtil til den danske omverden. Målet
med alle kurserne var at give deltagerne konkrete kommunikationsredskaber og samtidig klæde dem på med den tilgang
til formidling, som Reframing the Message arbejdede med.

Faktaboks om
‘reframing’
Det officielle mål for projektet Reframing the Message som beskrevet over for EU lyder:
At en mangfoldig skare af civilsamfundsorganisationer arbejder for en holdningsændring i befolkningen over for udviklingsarbejde. Organisationerne
skal søge at oplyse befolkningen om de fremskridt
der sker i mange udviklingslande og samtidig
beskrive de strukturelle årsager, der ligger til grund
for megen fattigdom og ulighed.
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Deltagerne på Reframing fik over to år mulighed for at lære
om, hvordan man laver en kommunikationsstrategi, om
sociale medier, om hjemmesideformidling, om pressearbejde, om at holde fængende foredrag og om at bruge en
smartphone til at lave levende indhold til online platforme
– alt sammen i samarbejde med deres partner i forskellige
udviklingslande. (Note: du kan se en liste over alle kurser,
og aktiviteter i projektet bagerst i denne booklet, side 38).
Hvordan 'reframer' man et budskab?
Navnet på projektet – Reframing the Message – handler om
at se på udviklingslande og den måde, vi fortæller om dem
– på en ny måde. En frame (du kan læse mere om framing
på side 10) kan oversættes til det danske vinkel, så når vi
reframer, forsøger vi at finde en ny vinkel på kendte historier.
I praksis betyder det, at når vi reframer et budskab eller al
vores udviklingskommunikation, forsøger vi at erstatte de
eksisterende negative billeder og fortællinger, befolkningen
har af udviklingssamarbejde med nogle konstruktive og løsningsorienterede historier og billeder. Vi skal altså væk fra
u-lande som udelukkende problemfyldte og i en situation,
der er umulig at ændre og istedet fokusere mere på de potentialer, der findes i u-lande og blandt deres befolkninger.

Verdens Bedste
Nyheder
Den fælles nationale kampagne Verdens Bedste
Nyheder, der fra 2009-2015 hvert år i september
uddelte gode nyheder i en særtrykt udgave af
gratisavisen MetroXpress fra udviklingslande til
morgenfriske danskere, er også et eksempel på et
ønske om en reframet udviklingskommunikation.
Kampagnen ville give et boost til de positive historier om udviklingsarbejde for at fortælle danskerne,
at udviklingsarbejde gør en forskel. Kampagnen,
der med over 90 deltagende organisationer og
endnu flere erhverspartnere blev en succes, mødte
også kritik, da mange mente, at det var utroværdigt
kun at fortælle om de positive fremskridt.

Ud med

Ind med

- håbløshed, offerretorik, problemorienteret formidling,
forsimplede budskaber og historier der fortæller, at det
kun er os i Danmark der kan ændre tingenes tilstand.

- konstruktiv nuanceret formidling, plads til at kommunikere de strukturelle årsager til fattigdom, at give partneren sin egen stemme.
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Opskriften på et solidt rettighedsbaseret civilsamfundsprojekt i et udviklingsland kender de fleste af CISUs medlemsforeninger til hudløshed. Det handler om at etablere et sundt
partnerskab til en lokal forening og tænke alle processer
– udfordringer og muligheder – igennem inden projektstart. Et rettighedsbaseret civilsamfundsprojekt adresserer
årsagerne til fattigdom (for eksempel manglende ligestilling
mellem kønnene eller dårlig regeringsførelse), frem for at
afhjælpe symptomerne (ved for eksempel at betale skolepenge eller bygge et børnehjem). Det er med til at sikre,
at projektet på længere sigt skubber til de underliggende
strukturer.
Det sjove er, at vi kan sige det samme om kommunikations- og oplysningsarbejde om civilsamfundsprojekter. Oplysningsarbejde skal også give modtageren en troværdig
forståelse for, hvordan udviklingsarbejde foregår. Det skal
fortælle historier om, hvad udviklingsarbejde kræver og
kan opnå – både om begrænsninger i et enkelt projekt og
muligheder i at skubbe til en større dagsorden.

Der er lunt i zonen
Komfortzone-kommunikation betyder, at vi kommunikerer om vores arbejde, som vi altid har gjort.
Selv om den måde, vi arbejder med projekter, er
i konstant udvikling og har ændret sig væsentligt
siden 1970’erne, så fortæller vi stadig om projekterne, som vi gjorde dengang. Det er jo trods alt
bare kommunikation, ik?

Det kan måske virke indlysende, men virkeligheden og hverdagen i rigtig mange organisationer, hvor ressourcerne er
små, betyder, at kommunikation er blevet nedprioriteret
til et minimum, eller “noget vi gør, når vi har tid”. Og når
tid er knap ender vi ofte med at fortælle om vores arbejde
på den samme måde, som vi altid har gjort det. Lidt frækt
kan man sige, at vi fortæller vores historier inden for vores
komfortzone – via den samme formel: “Verden er fuld af
problemer – godt at vi afhjælper dem – tak os.” En stor del
af denne komfortzone-kommunikation bliver til uden, at vi
forholder os til, hvad det egentlig er for et syn på verden,
den gentager (at der ikke findes menneskelige ressourcer i
udviklingslande, og vi er de eneste, der kan afhjælpe problemerne). Fælles for dem er, at kommunikationen bliver
behandlet som en sekundær del af det at lave udviklingsarbejde. Men kommunikations- og oplysningsarbejde skal ind
fra kulden. Det kan i nogle tilfælde blive selve drivkraften i
udviklingsarbejde, hvis vi formår at skabe engagement hos
danskerne, får fortalt om ressourcer og potentialer og er
ærlige om, hvad det kræver at skabe forandringer.
Fælles om løsninger
Online kan du finde adskillige blogs, hjemmesider og kampagner, der alle forsøger at nedbryde stereotyper og komfortzone-kommunikation. De forskellige initiativer ønsker på
tværs af lande at skabe en ny fortælling om udviklingslande,
og hvordan vi sammen finder løsninger – både herhjemme
og ude i verden.
I en globaliseret verden, hvor problemer ikke længere,
hverken har rod i eller kan løses i et enkelt land, er en stor
del af civilsamfundsorganisationernes arbejde at formidle
kompleksiteten og åbne danskernes øjne for, hvordan vi
sammen kan arbejde for fælles løsninger. Ikke mindst ved
at vise, at der i udviklingslande findes stærke personlige
ressourcer, der også ønsker at bidrage til forandring – lokalt
og internationalt.
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Inden vi dykker yderligere ned i de mange fortællinger,
hvordan vi får dem frem, og hvad det kan give os, skal vi
se lidt på en teori om menneskelige værdier. Værditeorien
introduceres fordi, den kan være en god indgangsvinkel til
at snakke om, hvilke værdier I værdsætter i din organisation.
Derudover giver teorien om de menneskelige værdier en
forståelse for, hvordan foreningens værdier og kommunikation hænger sammen.
Socialpsykologen Shalom Schwartz har igennem sin forskning identificeret 56 værdier – blandt andet frihed, loyalitet,
sikkerhed, magt etc. – som alle mennesker er bærere af, men
som vi prioriterer forskelligt. Disse værdier er roden til vores
bevæggrunde, og vi vurderer egne og andres handlinger ud
fra dem. Faktisk, siger Schwartz, styrer vores værdier, de

Huskeboks
• Grundlæggende værdier påvirker vores handlinger
• Værdierne hænger sammen – og har indflydelse
på hinanden
• Værdierne kan aktiveres gennem sproget, og
måden vi formulerer vores budskaber på

valg vi gør os igennem livet: karrierevalg, familiestruktur,
holdning til økologi og bæredygtighed, politisk ståsted, frivilligt engagement mm. Men de 56 værdier svæver ikke bare
løst rundt i vores bevidsthed. De er forbundet til hinanden,
har Schwartz fundet ud af. Schwartz har kortlagt værdierne
og sat dem i et cirkulært system, der viser, hvordan de enkelte værdier påvirker hinanden. Det system kalder han
værdihjulet. Værdihjulet viser, hvordan de 56 værdier er
placeret i forhold til hinanden, og hvilke værdier, der står i
relation til hinanden. For eksempel kan du på næste side se,
at værdierne 'tolerance' og ‘lighed’ ligger tæt ved hinanden
i værdihjulet, hvilket betyder, at de er forbundet, mens værdier, der ikke har nogen relation til hinanden fx ‘materielle
goder’ og ‘et åndeligt liv’, ligger længst væk fra hinanden i
værdihjulet. Sådan kan man læse værdihjulet for at forstå,
hvordan de 56 værdier forholder sig til hinanden. Det er
vigtigt at få en fornemmelse af, hvordan værdierne er internt
forbundne, når vi senere skal se på, hvordan vi igennem
vores kommunikation aktivt kan påvirke bestemte værdier.
Det kan du læse mere om i afsnittene på side 10 og frem.
De 56 værdier er samlet under ti forskellige værdityper.
Værdityperne er betegnelserne for den overordnede dominerende holdning, man finder i de forskellige værdier,
der hører under hver type. Værdityperne beskrives også
på næste side under værdihjulet.

God øvelse
Spørg dig selv og andre i din organisation:
• Hvilke værdier sætter vi mest pris på i vores private liv?
• Hvilke værdier har vi i vores organisation?
• Hvilke værdier ønsker vi at videregive til vores modtagere?
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Tolerant
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Miljøbeskyttelse

Harmoni
med naturen

Nysgerrig

Indre harmoni

Uafhængig
En verden af skønhed

Social retfærdighed
Sætter sine
egne mål
Privatliv

Dristig

Selvrespekt

En afvekslende tilværelse

Visdom

Hjælpsom
Et sandt venskab
Mening med tilværelsen

Velbehag

Intelligent

Selvdisciplin
Høflighed

Familiens sikkerhed

Ambitiøs

Lydig

Velstand
Autoritet
Social magt

Accepterer
livets lod

Korrekt
Gengældelse
af tjenester

At høre til
Beskytte mit
offentlige
omdømme

From
Respekt for
traditioner
Behersket

Den sociale orden
Social anerkendelse

Uvildig

Landets sikkerhed
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Ydmyg

Sundhed

Indflydelsesrig

Ærlig

Respekt for
de ældre

Kompentent
Succesrig

Tilgivende

Loyal

Ansvarlig

Nyder livet
Nydelsessyg

Et åndeligt liv

Moden kærlighed
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Et spændende liv

En fredelig verden

RENHED
VELGØ
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Kreativitet

MAG
T
Universalisme

Konformitet

Præstation

At forstå, sætte pris på, tolerere og
beskytte alle menneskers og naturens trivsel og velbefindende

At lægge begrænsninger på handlinger, tilbøjeligheder og impulser, som
kan skade andre og støde sociale
forventninger og normer.

Personlig succes ved at bevise sine færdigheder i forhold til sociale normer.

Velgørenhed

Hedonisme

At beskytte og styrke trivsel og velbefindende hos mennesker, med hvem
man er i jævnlig kontakt.

Sikkerhed

Fornøjelse og sanselig tilfredsstillelse
for en selv.

Tryghed, harmoni og stabilitet i
samfundet, i relationer og i en selv.

Stimulering

Tradition

Magt

Spænding, nyskabelse og udfordringer i livet.

Respekt, accept og forpligtelse over for
sædvaner og ideer, som udspringer af
traditionel kultur og religion.

Social status og prestige, kontrol
eller dominans over mennesker og
ressourcer.

Selvstændig
Uafhængighed i tanker og handlinger
– at vælge, skabe og udforske.
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Alle mennesker indeholder som sagt de forskellige værdier i sig, men vi prioriterer og vægter dem forskelligt. Den
vægtning påvirker vores handlinger, såsom karrierevalg,
familiestruktur og politisk overbevisning. Du kan altså godt
værdsætte personlige udfordringer og fornøjelser i dit liv,
men det er først når værdierne aktiveres gentagne gange
fx gennem sproget eller konkrete kandlinger, at de bliver en
del af den måde du lever dit liv på, og prioriteringen bliver
tydlig. Den danske befolkning værdsætter naturligvis helt
forskellige ting i livet, og det skal de have lov til. Men vi kan
alligevel bruge værditeorien til at forstå, hvordan vi som
civilsamfundsorganisationer kan arbejde aktivt med den
måde, vi kommunikerer på, så dem vi taler til (målgrupper
i den danske befolkning) vil dele de værdisæt, vi hver især
har i foreningerne.
I sit arbejde med værdihjulet har Schwartz gjort sig tre væsentlige opdagelser om de menneskelige værdier:

1. Vippe-effekten: Jo mere man italesætter og aktiverer et
sæt værdier, desto mere svækker man de værdier, der
befinder sig i den modsatte ende af værdihjulet.
2. Spill-over effekten: Hvis en værdi aktiveres, kommer de
andre beslægtede værdier automatisk til at stå stærkere.
3. Muskel-effekten: Jo mere man aktiverer en bestemt
værdi, jo stærkere bliver den i modtagerens bevidsthed.
Det vil altså sige, at når vi aktiverer værdier inden for værditypen 'universalisme' gennem den måde vi kommunikerer
på, svækkes de modsatrettede værdier inden for værditypen
'magt'. Dem, vi kommunikerer til, vil være mere tilbøjelige til
at sætte egne behov i baggrunden og hjælpe andre. Det betyder, at den måde vi kommunikerer om udviklingssamarbejde
på, har en konsekvens for, på hvilket niveau den danske befolkning engagerer sig i udviklingsspørgsmål. Vores formidling
er med til at aktivere bestemte værdisæt hos modtageren og
derigennem lægge op til en bestemt handling. På længere sigt
kan vores kommunikation styrke den danske befolknings værdier inden for 'universalisme' og dermed øge forståelsen og
opbakningen til et fælles mål om en mere retfærdig verden.

Spill-over effekt: Når man aktiverer et sæt værdier i en side af

Vippeeffekt: Når man aktiverer et sæt værdier i en side af værdi-

værdihjulet, opmuntres værdierne, holdninger og handlinger der

hjulet, hæmmes værdierne, holdninger og handlinger der befinder

befinder sig tæt på de aktiverede værdier.

sig i den modsatte side af værdihjulet.

Det handler ikke
kun om ord
At arbejde med foreningens værdier kommer
ikke kun til syne i jeres kommunikation. Det er en
tilgang, der inddrager både jeres strategi, jeres
interne organisering og den måde, I strukturer
samarbejdet med jeres partner.
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Alt hvad vi kommunikerer ud som mennesker er værdiladet på den ene eller anden måde. Nogle gange er vi ikke
bevidste om det – det kan for eksempel være, når vi skriver
et referat fra seneste bestyrelsesmøde. Andre gange er vi
meget bevidste om, at vi ønsker at signalere en bestemt
værdi til vores modtagere. Eksempelvis når vi forbereder
en kampagne. Men nogle værdier arbejder bedre sammen
med et formål om at arbejde for en mere retfærdig verden.
Det er værdierne inden for værditypen 'universalisme'. Her
appellerer vi til vores modtageres forståelse for eksempelvis
frihed og retfærdig og det fælles bedste – modsat hvis vi
taler til værdier om penge og magt.

Bliv en del af historien
Værdier er den sande valuta i historiefortælling. Det giver
civilsamfundsorganisationer et særlig godt udgangspunkt.
På de sociale medier ser vi, hvordan de mest populære indlæg ofte er dem, der viser stærke værdier. Vi vælger at dele,
hvad der inspirerer og motiverer os. Det gør vi for at skabe
en historie om os selv og vise, hvad vi værdsætter i livet.
Her har vi en mulighed som civilsamfundsorganisationer. Vi
kan blive en del af den historie, som vores modtagere gerne
vil fortælle om sig selv.

Individuelle fordele:

Fællesfølelse:

Slogans som “Støt med 150 kroner og du er med i
konkurrencen om at vinde en bil” – tager fokus væk
fra sagen om en bedre verden og fokuserer istedet
på den egenvinding modtageren får ud af det. Det
gør, at modtageren vil være mere tilbøjelig til at
handle for egen vindings skyld end at hjælpe andre.

Fortæller om de bagvedliggende sammenhænge til
ulighed og fattigdom. Taler til modtagerens ønske
om for eksempel en ren natur, solidaritet, at sætte
sig i andres sted. Det handler om budskaber, der taler til modtagerens fællesskabsfølelse. Det vil åbne
modtagerens øjne for, at verden er forbundet og
give en dybere forståelse for, hvordan vi sammen
kan arbejde for en mere retfærdig verden.

Spørg jer selv:
• Hvilke visioner har I for en mere retfærdig verden?
• Hvordan kan jeres modtager dele jeres vision og gøre den til sin egen?

reframing the message | 10

Vi ved nu, at vi igennem sproget - med den måde vi kommunikerer og laver oplysningsarbejde på - kan skabe sammenhæng mellem de værdier I har i foreningen og de værdier,
I giver videre til jeres modtager. For at komme det endnu
tættere skal vi kigge på et begreb, der kan hjælpe os med
at sikre denne sammenhæng. Det er begrebet om framing.
Teorien om framing et nyttigt redskab til at forstå, hvordan
kommunikation og værdier spiller sammen. Først skal vi
forstå, hvad en frame er, og bagefter ser vi på, hvordan vi
kan bruge det som et redskab i vores egen kommunikation.
Hvad er en frame?
En frame er de briller vi ser virkeligheden igennem. En frame
er et samlet udtryk for den viden og de erfaringer, vi har
om et givent område. Al den viden danner grundlag for
den måde, vi forstår den information, vi præsenteres for.
Frames er på dansk blevet oversat til fortolkningsrammer.
Selv om det er et lidt omstændigt ord, hjælper det os med
at forstå, hvad en frame er. Det er nemlig den fortolkning,
vi foretager os, når vi præsenteres for informationer. Når vi
fx hører ordet 'fattig' så bliver alle de forståelser og billeder,
vi har af ordet 'fattig' aktiveret.

Det handler ikke kun om ikke at have nogle penge i lommen
eller på kontoen, det er også et billede af en tigger på gaden
i Paris, det er følelsen af at spise pasta med ketchup for
syvende dag i træk for den studerende, og det er personer
i udviklingslande. Ordet 'fattig' rummer alt det og mere til,
og tilsammen udgør de ordets frame.
Når man ‘framer’, udvælger man bestemte elementer af
virkeligheden og lade dem træde frem i en tekst. Dette sker
med henblik på at promovere et bestemt problem og dets
løsning. Når man framer, taler man ind i nogle bestemte
dele af folks viden om et givent emne og forsøger at styre,
hvilke billeder de får på nethinden. Altså om det er tiggeren
i Paris, den studerendes pasta eller folk i et udviklingsland,
vi skal tænke på.
Journalistens vinkling
En ‘frame’ og ‘framing’ kan sammenlignes med journalisters
vinkling af en historie. Journalister bestemmer selv, hvad de
vil lægge vægt på i en historie. Når de interviewer en kilde
får de langt flere informationer end de kan fortælle om i
en artikel. Derfor vælger de en vinkel, der er styrende for,
hvilke informationer, der skal med i den endelige artikel, og
hvad læseren i sidste ende lærer om emnet.

Framing
• Det er de briller vi ser og forstår verden igennem
• Det kan sammenlignes med, når journalister
vinkler deres artikel
• Man udvælger bestemte billeder og metaforer,
som man fortæller om – og udelader bevidst
de billeder man ikke vil have at modtageren
forbinder med ens historie
• Frames skal gentages for at opbygge
gennemslagskraft
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Et grundlæggende princip i framing er, at en frame – den bestemte vinkling af en historie – skal gentages mange gange,
før det sidder fast i modtagerens bevidsthed. Når vi flere
gange kobler en information sammen med et ord, vil det til
sidst også blive inkluderet i framen for det ord.
Det handler også om den måde, vi italesætter vores omverden og udviklingsarbejde på. Er Afrika fx 'Land of Opportunities' eller er det 'Heart of Darkness'? Det er det samme
kontinent, vi taler om, men eksemplet lægger vægt på to
forskellige ting.
Vi opbygger frames ved at sætte bestemte ord i forbindelse
med hinanden. Hvis vi gentager de samme stereotyper gang
på gang som fx, at alle afrikanere er dovne og korrupte,
ender de med at cementere sig i den danske befolknings
forståelse af afrikanere. Eller når vi altid viser billeder af
eller refererer til Afrika, når vi taler om udviklingsarbejde.
Så ender hele det afrikanske kontinent med at blive lig med
fattigdom og udviklingsbistand. Men det er kun en del af
virkeligheden. Det er sandt, at fattigdom er et stort problem i
blandt andet store dele af Afrika, men det hører også med til
historien, at middelklassen er voksende i mange afrikanske
lande og foruden at være fattige, er befolkningerne også
handlekraftige, innovative, kreative, nysgerrige, arbejdere
(find selv på mange flere).

Den eneste historie
Vi kan også forstå framing, som en måde at nuancere billederne af fattige lande og deres befolkninger på. Det vil
sige, at vi skal fortælle så mange forskellige historier som
muligt, så vi med de mange nuancer får vist modtageren, at
der ikke kun er én historie – nemlig den om fattigdom – om
udviklingslande.
Når vi bliver ved med at fortælle den samme historie – at
bruge den samme frame igen og igen om, at håbløsheden
raser i udviklingslande, snyder vi vores modtager for de
mange andre historier om skolegang, forretning og familieliv, der også er en del af virkeligheden og hverdagen for
mange folk i udviklingslande. Historien om udviklingslande
som håbløse og uden drivkraft bliver den eneste historie
om udviklingslande.
Den ensidighed ønskede Reframing the Message at gøre
op med. Vi skal have de mange tusinder historier fra udviklingslande frem. På den måde bliver der plads til både
de negative og de positive, men først og fremmest de konstruktive historier, der også kommer med mulige løsninger.
Med alle de nuancer kommer vi tættere på virkeligheden.
Så kan modtageren selv danne sig et reelt indtryk af de
globale udfordringer.

”It had not occurred to me
that anybody in his family could actually make something.
All I had heard about them was how poor they were,
so that it had become impossible for me to see them
as anything else but poor.
Their poverty was my single story of them.”

”I think I started to realize
that stories are so powerful
– particularly powerful
because we're not always aware
of how powerful they are."
Chimamanda Adichie
Nigeriansk forfatter
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Med det vi nu ved om værdier, og hvordan vi kan sætte
dem i spil i vores kommunikation ved hjælp af framing, kan
vi komme lidt tættere på at arbejde målrettet med skabe
sammenhæng mellem foreningens værdier og den måde,
I kommunikerer på. Det vil også være nyttigt i forhold til
at styrke de danske civilsamfundsorganisationers folkelige
forankring. Altså – at skabe større engagement mellem jeres sag og jeres målgruppe. I Udenrigsministeriets “Politik
for dansk støtte til civilsamfundet” fra juni 2014 står der i
afsnittet om oplysningsaktiviteter: “Danske organisationer
bør også gøre en fælles indsats for at fastholde og øge deres
folkelige forankring i Danmark” (Danida 2014, s. 35). Det
er altså også et politisk prioriteret område at arbejde med
folkelig forankring i civilsamfundsorganisationer.
Der er lige så mange måder, som der er organisationer,
hvorpå man som civilsamfundsorganisation kan arbejde
med at engagere modtageren i sin sag. Her vil du lære om,
hvordan du kan bruge værdihjulet til at forstå sammenhængen mellem den måde din forening kommunikerer på
og modtagerens engagement i jeres sag.
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Frihed

Harmoni
med naturen

Nysgerrig

UN
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Hvis I ønsker, at dem I kommunikerer til – jeres modtagere –
skal kende til og på sigt måske dele jeres værdier og visioner
om en mere retfærdig verden kan I i foreningen koncentrere
jeres budskaber om bestemte værdityper. De værdier, der
befinder sig under værditypen 'universalisme' i Schwartz’
værdihjul (se værdihjulet på s. 8) er et nyttigt redskab til at
skabe fælles forståelse om foreningens sag mellem jeres forening og modtageren. Når du igennem din kommunikation
aktiverer de universalistiske værdier, vil din modtager være
mere tilbøjelig til at mene, at udviklingsarbejde er vigtigt.
Lige så vigtigt som værdierne inden for 'universalisme' er
for vores kommunikation, lige så vigtigt er det at anvende
værdier inden for værditypen 'magt og præstation' med
omtanke. Magt og præstations-værdier påvirker netop folks
handlinger i en mere individuel retning. Det fortæller dem,
at de først og fremmest skal tænke på sig selv. Det betyder,
at modtageren vil være mindre tilbøjelig til at støtte udviklingsarbejde over tid og overhovedet mene, at det er vigtigt,
at vi arbejder sammen for en mere retfærdig verden. Altså
modsat af, hvad vi ønsker med vores kommunikation. På
længere sigt kan vi med værdier inden for 'magt og præstation' utilsigtet komme til at svække den danske befolknings
engagement i udvikling.

Miljøbeskyttelse
Indre harmoni

En verden af skønhed

Kreativitet

Social retfærdighed
Sætter sine
egne mål

Selvrespekt
spændende liv
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Hjælpsom
Et sandt venskab
Mening med tilværelsen
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Intelligent

Selvdisciplin

Loyal

Et åndeligt liv
Tilgivende
Ærlig

RENHED
VELGØ

Privatliv

En fredelig verden
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Indtil nu er du blevet præsenteret for international forskning
om værdier og formidling af udviklingsarbejde. I dansk sammenhæng udkom rapporten ”Finding Danish Frames” i 2013,
hvor 22 kampagner fra fem danske udviklingsorganisationer
blev analyseret af et hold forskere fra Roskilde Universitet.
Rapporten belyser, hvordan danske udviklingsorganisationer framer global fattigdom og det internationale udviklingssamarbejde. Forskerne har undersøgt, hvilke frames
og værdier, der er dominerende i de fem organisationers
kampagner. Analysen bag rapporten identificerede seks
overordnede frames, der kendetegnede de undersøgte
kampagner. Hver frame er fundet og forklaret ud fra syv
områder: 1) Årsagssammenhænge, 2) aktører og roller, 3)
grundlæggende moral, 4) grundlæggende følelser, 5) mulige løsninger/handlinger, 6) metaforer og ordvalg samt 7)
visuelle virkemidler.

Du kan læse mere om, hvordan de seks frames, hver især
beskriver de syv områder i rapporten Finding Danish Frames
- se afsnittet “Bliv klogere” på side 39 for detaljer.
Brug 'velgørenhed' og 'tragedie' med omtanke
Når vi bliver bevidste om, hvilke frames vi bruger, kan vi
også se, at nogle frames og værdier er mindre produktive
for vores sag om en mere retfærdig verden og et større engagement hos den danske befolkning. Frames om tragedie
og velgørenhed, kan begge være kontraproduktive i forhold
til at styrke værdier inden for universalisme. Det kan de, fordi
de fortæller modtageren, at enten kan verdens problemer
løses med en enkel donation, eller også er det simpelthen
håbløst, og vi kan kun være et plaster på såret. Derfor skal
disse bruges med omtanke – og eventuelt balanceres af
andre frames.

De 6 frames fra den
danske undersøgelse:
1 Kamp for rettigheder:
Brud på menneskerettigheder fører til uretfærdighed,
ulighed og fattigdom.
2 Solidaritet:
Politisk undertrykkelse forårsager uretfærdighed og
fattigdom og underminerer udvikling.
3 Velgørenhed:
Fattigdom er uundgåeligt, men donationer kan skabe
en positiv forandring.
4 Økonomi som unfair play:
Global fattigdom er forårsaget af strukturel økonomisk ulighed og uretfærdighed.
5 Tragedie:
Fattigdom er en tragedie med uskyldige ofre.
6 Renæssance:
Det globale Syd er fuld af (forretnings) muligheder

Tag et kig på jeres
egen kommunikation
Det kan være en god måde at starte med at undersøge din egen organisations kommunikation
ud fra de syv områder, beskrevet ovenfor. Hvad
er de bagvedliggende budskaber bag de historier
I fortæller? Prøv at gennemgå jeres seneste
nyhedsbrev/kampagne/oplysningsaktivitet og
undersøg, hvordan I arbejder med:
• Årsagssammenhænge
• Aktører og roller
• Grundlæggende moral
• Grundlæggende følelser
• Mulige løsninger/handlinger
• Metaforer og ordvalg
• Billeder og grafik
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Har du brug for inspiration til, hvordan du kan arbejde med
værdier og forskellige historier fra udviklingslande? Du kan
også udfordre, den måde du fortæller dine historier på,
gennem provokationer fra stærke personligheder fra hele
verden. Provokationen kan styrke din egen kommunikation,
fordi du måske kommer til at se tingene fra en ny side, og
derigennem folder din fortælling ud. De sociale medier tilbyder en god mulighed for at følge med i hvad, der bliver
diskuteret og talt om – hvad der sker rundt om i verden. De
er et alternativ til den traditionelle kommunikation, og der
er typisk kortere afstand mellem mennesker på de sociale
medier.
• Det giver bedre resultater, hvis vi lytter til partnere og
generelle tendenser
• Vi kan lære noget, vi måske har glemt
• Det giver nye ideer
• Det styrker vores troværdighed
Digital dialog
De sociale medier er et oplagt sted at starte en onlinedialog
med jeres partner. Se det som en legeplads, hvor I kan:
• Forsøge at bidrage med billeder og kommentarer på hinandens Facebooksider
• Styrke og tydeliggøre relationen mellem jer og jeres partner – også over for omverdenen
• Eksperimentere med hvor meget kapacitet jeres partner
har til at bidrage til jeres kommunikation
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Rækken af sociale medier med Facebook, Twitter, Instagram,
apps og diverse blogs er uendelig, og det er tidskrævende
at være aktiv på dem alle sammen. Gør derfor op med dig
selv, hvor meget tid du vil bruge, og vælg hvilke medier du
vil satse på. Du kan altid starte med at lytte. Det kræver ikke
helt så mange ressourcer. Her får du en kort introduktion
til, hvor du kan starte.
Facebook og twitter
Der er lidt forskel på de to medier. Mens Facebook bruges
af stort set alle, er Twitter i mange lande endnu et nichemedie. Der kan alligevel være mange fordele ved at bruge
Twitter, fordi du ved hjælp af tegnet # (hashtag) kan søge på
personer, ord eller begivenheder og se alt det, der tweetes
om emnet. For eksempel kan du ved at søge på #tellCNN
få et indblik i, hvad særligt det østlige Afrika mener om
visse internationale medier. Facebook derimod er god til
at fastholde samtalen og opbygge relationer på tværs af
organisationer.

Blogs
Hvis du er i tvivl om, hvad du skal lytte efter findes der forskellige blogs, der på hver deres måde, arbejder med at få de
mange historier fra hele verden frem. Her er et lille udsnit:
• Global Voices er en international blog, hvor almindelige
borgere skriver om begivenheder i deres land. Du kan
komme helt tæt på alverdens lande – og endda bidrage
med historier selv, hvis du har en lille journalist i maven.
• Africa Is a Country med den ironiske titel er en amerikanskbaseret blog, som skriver om Afrika i bred forstand. Du
får ofte et smil på læben af den skarpe sarkastiske tone
over for vestlige medier og meningsdannere. Den spidder
stereotyper og vesterlændinge, der tror, de skal redde
verden alene.
• Africa Is Done Suffering er en anden global blog, der fokuserer på potentialer og stærke personligheder på kontinentet.

WhatsApp
blev genvejen til dialog
En af CISUs medlemsorganisationer blev meget
inspireret af et kursus i, hvordan man med en
smartphone kan lave levende indhold til foreningens forskellige online platforme – alt sammen i
tæt samarbejde med deres partner. De forskellige
apps de var blevet introduceret til på kurset tog de
med i tasken til et stort partnerseminar i Zimbabwe. Her fandt de sammen ud af, at deres partner
ikke kunne bruge de præsenterede apps, da det
blev for risikabelt for dem og deres indberetninger
at efterlade sig blivende spor på nettet. Til gengæld
brugte de i forvejen beskedapp’en WhatsApp til at
kommunikere internt. I dag sender partnere dokumentation, små videoopdateringer og billeder i et
flow til den danske organisation over WhatsApp.
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Det er ikke kun Reframing the Message, der har haft fokus
på, hvordan vi fortæller historier fra og om udviklingslande.
Faktisk er der adskillige initiativer – både i Europa og resten
af verden – der alle forsøger at udfordre den stereotype
komfortzone-formidling og så frøene til en ny fortælling om
udviklingsarbejde, og de lande vi arbejder sammen med.
DEEEP
Det mest radikale af de tiltag Reframing the Message har
været inspireret af og samarbejdet med er det europæiske
projekt DEEEP. DEEEP argumenterer for, at det ikke længere
er tilstrækkeligt at ændre den måde vi kommunikerer på, vi
skal ændre selve systemet. Ifølge DEEEP har den måde vi har
arbejdet med udvikling på gennem de sidste mange år ikke
formået at adressere, udfordre og ændre på de strukturelle
årsager til fattigdom. Derfor forsøger DEEEP at tage diskussionen op på tværs af det internationale udviklingsmiljø. Det
kan være inspirerende at høre, hvordan andre uden for vores
egen andedam tænker om og arbejder med forandring.
Smart CSOs Lab
Der er også det europæiske initiativ The Smart CSOs Lab.
Laboratoriet for de smarte civilsamfundsorganisationer undersøger, hvordan vi kan gentænke historien om forandring
i verden. Vi skal genindføre en tro på, at det faktisk kan lade
sig gøre at skabe en bedre og mere retfærdig verden – og
det er civilsamfundsorganisationernes ansvar.

“The whole logic of the aid industry is still based on a hierarchy relationship between donors and recipients, far from
the idea of a relationship of solidarity”.
Common Cause
Dette er egentlig ikke en ny organization. Engelske Common
Cause har længe arbejdet med, hvordan organisationer kan
blive endnu skarpere til at forbinde deres organisatoriske
værdier til de historier, de fortæller om sig selv. På deres
hjemmeside finder du masser af gode eksempler på, hvordan en værdibaseret kommunikation kan se ud. De koncentrerer sig ikke kun om udviklingssektoren, så hos Common
Cause har du også mulighed for at blive inspireret af, hvordan andre brancher bruger værdier i kommunikationen.
Hvis du har lyst til endnu mere, kan du tage et kig på Bill Gates Foundations seneste kampagne – The Narrative Project
– der handler om myter om udvikling. Du kan også læse om
det amerikanske initiativ /The Rules, der ønsker at benytte
en aktivistisk tilgang til at skabe nye fortællinger. Endelig er
der vores nordiske brødre fra Africa for Norway, der løbende
laver nye humoristiske virale hits for at nedbryde stereotyper om udviklingslande.

The Smart CSOs Lab laver konferencer, udgiver publikationer
om engagerende kommunikation, blogger om udfordringer
og inviterer personer fra miljøet til at reflektere over status
quo. En af deres udgivelser “Civil Society in Transition –
broken stories, seeds of new stories and a new activism”
nævner krav om stigende fundraising til at udrydde fattigdom, som en fortælling, der netop ikke længere virker.
Blandt andet fordi:
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Vi kom et langt stykke med flere af 2015 Målene, men tiden
indhenter målsætningerne og vi kigger nu frem mod det,
der skal ske efter 2015, den såkaldte post 2015-dagsorden.
Når 2015 Målenes deadline er nået, ønsker man ikke længere at formulere mål med en ny tidsfrist. I stedet arbejder
man på at formulere globale bæredygtige mål, der ikke kun
handler om udviklingslande, men også om, hvordan de rige
lande skal forpligte sig på at gøre en indsats for klimaet og
verdens fattige. På tværs af de danske udviklingsorganisationer formulerede man i 2012 fem principper, som den
danske regering skulle arbejde for blev en del af de nye
bæredygtige udviklingsmål:

1. De nye mål skal sammentænke udvikling og bæredygtighed – og gælde for alle lande
2. De nye mål skal have en menneskerettighedsbaseret
tilgang
3. De nye mål skal forpligte verdens rige lande til at sikre
sammenhæng (kohærens)
4. Bedre inddragelse af civilsamfundet
5. De nye mål skal indeholde konkrete forpligtende kilder
til finansieringen
De nye bæredygtige mål er under udarbejdelse. FN’s arbejdsgruppe har indstilllet 17 overordnede mål og 169 delmål. Alt for mange til de kan præsenteres her.
Det vigtigste er, at hvis vi fortsat skal påvirke verdens politikere, så de holder deres løfter, skal vi sprede kendskabet til de nye bæredygtige udviklingsmål hos den danske
befolkning, så de også kan være med til at lægge pres på
regeringerne. Det kan du og din forening hjælpe med til
ved at fortælle om, hvordan det arbejder I udfører sammen
med jeres partnere bidrager til at et eller flere af målene
bliver opfyldt. Dette kan også være en måde at knytte en
personbåret historie til et lidt større makroperspektiv
I værkstøjskassen på side 25 kan du læse mere om, hvordan du kan arbejde med mikro/makro-perspektivet i dine
historier.
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Der er ingen facitliste på, hvad god u-landskommunikation
er. Pointen er, at vi skal blive bevidste om, hvilke virkemidler vi bruger, når vi kommunikerer, og hvilken betydning
vinklingen af vores budskaber har i forhold til modtageren.
Alligevel er der et par ting, vi skal være opmærksomme på.
På de næste par sider finder du forskellige redskaber, der
kan hjælpe dig, når du sidder foran dit skrivebord og skal
til at i gang med en historie. Du bliver præsenteret for en
metode til idéudvikling, til at gennemføre interviews og til,
hvordan du kan bygge din historie op, så den giver modtageren bedre mulighed for at engagere sig i den. Mange af
værktøjerne er udviklet af journalist Cathrine Gyldensted,
der har udgivet undervisningsbogen Håndbog i konstruktiv
journalistik (Ajour 2014).
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Allerede inden du ved, hvilken historie du vil fortælle, kan
du arbejde på at se tingene fra en anden side, end du måske
plejer. Her kan seks ord, få dig til at tænke på andre måder at
fortælle en historie på, end du plejer. Det er ikke sikkert, at
alle ord er lige relevante for din historie, men de kan måske
få dig til at fokusere på løsninger, engagement og læring. I
stedet for udelukkende at pege på problemerne kan de seks
ord måske få dig til at se muligheder i din historie, som du
ikke ellers var opmærksom på.

Positive
følelser

Prøv dig frem

Er der noget i historien,
der er forbundet med
positive følelser?

Tænk på den historie, du gerne vil fortælle. Prøv så
at stille dig selv alle de spørgsmål, der står i boblerne. Er der nogen af dem, der giver der nye ideer
til andre vinkler på din historie?

Relationer
Mening
Hvilke dele af historien
kan tilbyde mening
for modtageren?

Hvilke relationer
(positive/negative) lægger
din historie op til?

Engagement
At
lykkes
med noget

Hvilke dele af historien
kunne engagere modtageren?
Er der noget i din historie,
der fortæller om
et særligt engagement
i en sag eller andet?

Er der nogen i din historie,
der er lykkedes med noget
– både i det store og i
det helt små?

Løsninger
Hvad er løsningerne
på det problem, din historie
fortæller om?
Er der andre muligheder du
ikke har fortalt om?
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Til trods for den lidt makabre overskrift er der ikke tale om
egentlige mord. Det handler om måden, vi går til vores kilder
på. De spørgsmål vi stiller, de personer vi snakker med er
nemlig med til at bestemme, hvordan personen fremstår.
Det vil sige, at hvis vi kun stiller spørgsmål omkring det
svære og hårde og triste – jamen så er vi med til at fastholde
personen i en offerrolle, som vedkommende måske slet ikke
befinder sig godt i.
Interviewet er anvendeligt, når man ønsker at høre om en
persons oplevelser, erfaringer eller følelser. Vi kan også
bruge det som research og til at blive klogere på et bestemt
emne. De to former er henholdsvis erfaringsinterviewet og
researchinterviewet. Til erfaringsinterviewet er det særligt
vigtigt, at vi ikke på forhånd har stemplet vores interviewperson som et offer, og derfor kun stiller spørgsmål, som fokuserer på det, der er svært. Det kan nemlig også være,
at din interviewperson har en stærk historie om, hvordan
vedkommende håndterer situationen. Når du interviewer
en person til et erfaringsinterview, der har enten har oplevet noget tragisk, eller hvis livssituation er dybt ulykkelig,
er der typisk tre tilstande, vedkommende kan befinde sig i:

1. Den opgivende: Der er ikke noget konstruktivt eller opløftende at sige
2. Den åbne og ubevidst refleksive: Tiøren falder under
interviewet – ”gud, nu du spørger ...”
3. Den reflekterende: Klar til at reflektere over situationen
Hvis du er bevidst om de tre faser inden du starter dit interview, har du større chance for at være opmærksom på
at få spurgt ind til den bestemte tilstand med de rigtige
spørgsmål.
Det er klart, at ikke alle personer og situationer egner sig
til at stille udviklende spørgsmål, der fokuserer på vedkommendes læring. Nogle gange er folk bare ofre – det kunne
for eksempel være efter en tsunami – og der er intet udviklende at sige om situationen på det tidspunkt, hvor du
taler med vedkommende. Alligevel kan vi selv vælge, om
vi vil fokusere på det enkelte offer eller brede historien ud
og fortælle om det, der er skyld i personens situation. Du
kan læse mere om, hvordan du kobler den enkelte persons
fortælling med de større sammenhænge i afsnittet ”Struktuhvaffor-noget?” på side 25.

Eksempler på kon
struktive spørgsmål:
• Hvad skal der til for at løse XX?
• Vil du gerne selv hjælpe med at løse XX?
• Hvornår gør du det?
• Er der noget, som andre skal hjælpe med at gøre?
• Hvordan kan du/I overkomme eventuelle forhindringer?
• Hvad sker der, hvis du/I løser XX?
• Hvem har hjulpet/støttet dig?
• Hvad har du lært, som andre kan lære af?
• Hvordan har du taget ansvar for at ændre XX?
– Og hvordan oplevede du det?

Slå dit offer ihjel
– spørg ind til andre følelser end de svære
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Selv om vi arbejder med konstruktive historier, der formidler
løsninger og læring frem for problemer, må historierne heller
ikke blive det, vi kunne kalde en form for 'positiv propaganda'.
Det er lige så utroværdigt som de meget negative historier.
Her bliver begrebet om en knast væsentligt af to grunde. Det
er med til at gøre historien mere troværdig, og det tilføjer også
dynamik, så den bliver mere interessant at læse. Tænk bare
på eventyret om Klods-Hans, hvor kedeligt det ville være, hvis
han bare satte sig op på geden, red op til slottet og giftede
sig med prinsessen. Nej, eventyret bliver først rigtig interessant, fordi Klods-Hans skal overvinde en række udfordringer
undervejs. De udfordringer er knasterne i eventyret.

På samme måde skal du huske på knasten, når du fortæller
din historie. Vær åben og ærlig omkring det, der er svært.
Her er et par stikord, der kan hjælpe dig til at huske på
knasten:
• Hvad kan have betydning for, at XX ikke lykkes?
• Hvem har interesse i at modarbejde processen?
• Hvad er afgørende for, at XX kan realiseres?
• Har XX konsekvenser for lokalsamfundet? For familien?
For landet?

Huskeboks
Husk knasten i din historie – verden er ikke perfekt,
derfor kan din historie heller ikke være det
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Endelig kan du også arbejde med, hvordan din historie starter og slutter for at engagere modtageren i det, du fortæller. Hvordan din historie er sammensat har betydning for
den stemning, du sætter modtageren i. Efterlader du din
modtager med en følelse af håb og tro på forandring eller
sidder modtageren opgivende tilbage med en fornemmelse
af modløshed? Det afhænger naturligvis af selve historien
– nogle gange er der ting, der er så frygtelige, at tragedien
er altoverskyggende – men du kan selv gøre noget for at
sende din modtager bevæget og begejstret videre. Tænk

STARTEN: Starten på din historie er
med til at sætte stemningen og fortælle modtageren, hvilken type fortælling de skal til at læse.

over hvordan du begynder din historie, fordi starten viser
modtageren, om det hovedsageligt er en sjov, overraskende,
stærk eller trist historie, hun skal til at læse. Uddyb herefter
din historie, så du tillader både nuancer, kompleksitet og
udfordringer i fortællingen. På den måde kan du overraske
og udfordre din modtager – men lige så vigtigt styrker du
din egen og historiens troværdighed. Næsten vigtigst skal
du huske at slutte din historie med en pointe, der gør din
modtager klogere og/eller eftertænksom. Så sender du
nemlig din modtager aktivt videre.

UNDERVEJS: Udfold din historie – MEN
husk knasten og fortæl også om det,
der er svært.

SLUTNINGEN: Send din modtager bevæget og begejstret videre ved at svirpe
positivt med halen inden du slutter din
historie. Fortæl om læring, udvikling eller overvundne udfordringer.
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Du har nok hørt udtrykket før: De strukturelle årsager til
fattigdom og ulighed. Inden for Reframing-projektet blev
udtrykket ofte anvendt som noget, vi ønskede have mere
af, men hvad vil det egentlig sige at fortælle om de strukturelle årsager til fattigdom? Det vil sige at fortælle den store
historie i den lille. Fortællingen om den enkelte piges liv på
landet i Liberia kan ikke ses isoleret fra de større sammenhænge om for eksempel lige rettigheder på tværs af køn,
uddannelsespolitik, retten til at bestemme over egen krop
osv. De strukturelle årsager til fattigdom handler om også at
fortælle om de større sammenhænge mellem den enkelte
piges liv, og resten af det land hun bor i, kontinentet og
verden. Når man kæmper for kystfiskernes rettigheder, så
handler det ikke kun om, at den enkelte fisker kan brødføde
sig selv og sin familie – det handler i lige så høj grad om,
hvilke fiskeriaftaler EU har indgået med udviklingslandene
– altså hvordan den enkelte fiskers situation også påvirkes
af internationale aftaler.

De strukturelle
årsager
til fattigdom:

De strukturelle årsager til fattigdom kan sammenlignes med
et større perspektiv på den enkelte historie. Du fortæller om
noget af kompleksiteten i udviklingsarbejde. Når vi kommunikerer om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed,
er vi med til at give den danske befolkning et mere realistisk
indblik i, hvad det vil sige at arbejde med udvikling – og på
den måde også, hvad det faktisk kræver at arbejde for en
mere retfærdig verden, og at det ikke kan løses med enkelte
donationer.
Mikro/makro-perspektivet
Når du skal fortælle en historie, så vær opmærksom på,
om du befinder dig på mikro- eller makroniveau. Mikroniveauet vil typisk være en enkelt personhistorie – altså det
vi også kalder 'den lille historie'. Den har den fordel, at det
er lettere for modtageren at identificere sig med en enkelt
person. Til gengæld kan det være svært at fortælle om det
store billede ud fra personhistorien. Her kan du tænke over,
hvordan du vil inddrage makroperspektivet i din historie.
Hvordan relaterer personhistorien sig til en større (politisk)
dagsorden eller tendens? Makroperspektivet er nemlig her,
hvor du breder din historie ud og knytter den personlige
fortælling sammen med den store historie, lige som den
enkelte kystfisker over for EU’s fiskeriaftaler.

Historien kobles op på en dagsorden, der er større
end det enkelte projekt eller person. Det inddrager
også perspektiver eller fortællinger om fortaler
virksomhed og det arbejde, der ligger bag. Det
rykker ved forståelse og engagement i længden at
løfte blikket.
Dette niveau er historiens makroniveau.

Projekt
kommunikation:
Drejer sig om sig selv og fortæller kun om en lille
del af det projektet går ud på.
Her befinder vi os på mikroniveau.
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Vi kan også reframe ved at give taletid til dem det handler om – vores samarbejdspartnere eller målgruppe i Syd.
I stedet for, at vi taler på vegne af nogen, så vores egen
oplevelse af situationen kommer i fokus, kan vi give vores
partner mulighed for at komme direkte til orde i vores kommunikation. Det er med til at understrege, at mennesker i
Syd er handlekraftige forandringsagenter i deres eget liv.

Fra Reframing-kursus
til kapacitets
opbygning af partner
En medlemsorganisation fik igennem aktiviteter i
projektet Reframing the Message åbnet op for at
styrke deres partners kommunikation og oplysningsindsatser. Organisationen i Danmark var selv
i gang med at sætte en ny hjemmeside op – en
hjemmeside, der i højere grad skulle vise, at de rent
faktisk udfører deres arbejde i samarbejde med
en partner i Gambia. Men ikke nok med, at deres
egen hjemmeside fik et nyt udtryk – organisationen
ønskede også at styrke deres partners egen kommunikation. Derfor hjalp de dem med at få både
en hjemmeside og en Facebook-side op at stå og
gennemførte træninger for to webmastere, der skal
holde siderne opdateret. Gennem træning og tæt
samarbejde har partneren nu en egen platform,
de kan kommunikere fra. Det kommer også den
danske organisation til gode, da de i højere grad
kan arbejde sammen om at finde og fortælle de
gode historier, der engagerer både i Danmark og
Gambia.

værktøjskasse | 26

De lokale landsbybeboere
har arbejdet meget
hårdt for at få bygget
det her afløb.

Det har været en god og sjov
oplevelse at bygge afløbet her,
fordi alle i landsbyen
arbejdede sammen om et
fælles projekt.

Øverste eksempel

Nederste eksempel

Det kan være svært at vide, hvad folk tænker, det er ofte
din egen opfattelse af situationen, du fortæller om.

Giv ordet til dem det handler om – det åbner op for en
mere nuanceret formidling, hvor du måske også selv
lærer noget nyt.
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Frames består ikke alene af ord. Også visuelle elementer –
særligt fotos – medvirker til at skabe og konstituere frames.
Billederne er med til at definere den relation, der skabes
mellem modtageren og de personer, der portrætteres. De
kan vække forskelligartede følelser i modtageren så som
medlidenhed, opgivenhed, følelse af retfærdighed eller håb.
Billeder er også afgørende for, hvordan vi opfatter de personer, der optræder på billederne. Afbildes de som handlekraftige individer eller som passive ofre? Når de to eksempler
nedenfor ikke er med til at styrke opbakningen til vores kamp
for en mere retfærdig verden, men derimod forstærker følelsen af, at udviklingssamarbejdet er udsigtsløst, hvilke billeder kan vi så anvende i vores visuelle udtryk?

Tip
Brug din smartphone til at tage billeder og optage
video, når du er på farten.
Se hvordan på www.cisu.dk/smartphone

Eks 1
Dette billede sender et bestemt signal om håbløshed.
Modtager bliver iscenesat som den velgørende giver frem
for en, der ønsker retfærdighed. Retfærdighed er slet ikke
en del af den visuelle framing, vi ser her. Billedet aktiverer
udelukkende medlidenhed med et passivt offer.

Eks 2
I eksemplet her er der flere ting på spil. Billedet af mor
og barn i tårer signalerer håbløshed og katastrofe. Billedteksten derimod kan opfattes på flere måder. Man
kan se det som et budskab om lige rettigheder – for alle
mødre og mennesker – men den kan også understrege
en passiv fremstilling af mor og barn, hvor 'vi' (Folkekirkens Nødhjælp) er dem, der aktivt arbejder for at ændre
situationen.
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Eks 3
Her har Oxfam forsøgt at modarbejde den formidling, der
maler et entydigt negativt billede af blandt andet Afrika
ved at vise eksotiske og frodige billeder. Er dette vejen
vi skal gå? Man kunne spørge – hvor er alle menneskene
henne? Er de eneste nævneværdige kvaliteter ved Afrika
dets natur?

Eks 4+5+6
De tre sidste billeder er eksempler på, hvilke billeder man
kunne anvende i sin formidling. De er alle tre kendetegnet
ved, at personerne på billederne er aktive. Hvad enten
det er i skolen, med forretning eller politisk, så handler de
selv. Alle billederne peger også fremad mod løsninger på
forskellige niveauer.
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Løbende igennem dette informationsmateriale er du stødt
på begrebet 'engagerende kommunikation' Både afsnittene
om værdier og værdibaseret kommunikation og drysset ud
over siderne har du kunnet læse, at den gode kommunikation er i stand til at engagere sin modtager. Noget af det vi
ved, der engagerer folk er mødet med andre mennesker.
Derfor vil du her blive præsenteret for en metode til historiefortælling, der fokuserer på den enkelte person som kernen
i historien. Den professionelle storyteller Simon Hodges fra
Words That Change arbejder med et 'story map', som kan
hjælpe dig og din forening til at finde ind til kernen af jeres
historier og fortælle dem på en måde, så de også engagerer
jeres modtager i jeres sag.

Historiekortet tager udgangspunkt i de fire områder:
Fællesskab, værdier, intervention og transformation.
1. Et fællesskab
Skab en forståelse af, hvilket fællesskab eller samfund din
historie tager udgangspunkt i. Hvilke personer er der i fællesskabet? Hvad er deres virkelighed? Beskriv hvad personerne
brænder for og ønsker at opnå i livet – og endelig hvad der
forhindrer dem i at opnå det.
2. Værdier
Husk på hvilke værdier din organisation har – og find din
egen forståelse af de værdier. Undersøg og beskriv så, hvordan disse værdier kan knytte sig til det fællesskab du netop
har beskrevet. Deler de de samme værdier? Hvorfor er din
organisations værdier også værdifulde for fællesskabet?
3. Intervention
Forklar hvordan din organisation kan hjælpe og/eller styrke
fællesskabet imod det, der forhindrer dem i at opnå deres
drømme.
4. Transformation
Beskriv hvilken forskel din organisation har skabt i samarbejde med fællesskabet. Hav særligt fokus på de konkrete
ændringer jeres samarbejde har betydet.
Følger du de fire skridt i historiefortællingen, vil du både
knytte an til din modtager og samtidig fortælle om, hvorfor
det arbejde din organisation laver er værdifuldt. Men vigtigst
af alt – du vil få personerne tilbage i kernen af historien – og
dét engagerer.
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Din forenings hjemmeside er i dag at sammenligne med et
online visitkort. Det er her mange stifter bekendtskab med
jeres forening for første gang. Hjemmesiden er på mange
måder jeres primære ansigt udadtil, og det sted I skal gøre
et godt førstehåndsindtryk. Tænk over hvilket signal I sender
med jeres hjemmeside. Kan man se, at I arbejder sammen
med lokale partnere i forskellige udviklingslande, og at det
er jeres fælles mål I kæmper for? Eller fremstår jeres arbejde
som et soloprojekt, hvor jeres partners rolle ikke er synlig?
Tænk over hvem der får taletid på jeres hjemmeside og vær
opmærksom på det samlede udtryk jeres side sender om
jeres forening – er det et soloprojekt eller et samarbejde?

1. Skriv enkelt
- Brug det samme ord om samme ting eller begreb hele vejen igennem din tekst. Skriv for eksempel ikke 'udviklingssamarbejde' og 'udviklingsbistand', hvis det er den samme
ting, du mener. Det kan forvirre læseren og få hende til at
droppe at læse videre.

Skriv kort og godt til nettet
Når det handler om at skrive tekster til nettet, skal vi huske
på, at vi skal gøre det så nemt og appetitligt som muligt for
læseren – ellers tager det ikke lang tid for hende at finde noget mere interessant på en anden hjemmeside. Derfor skal
vi hele tiden tænke, at jo mere tilgængelig vi gør vores tekst,
jo større er chancen for, at læseren bliver hos os hele vejen.
Man kan inddele de væsentligste pointer om at skrive til
nettet i fem overskrifter:

- Sørg for, at hele tekstens (og naturligvis hele hjemmesidens
som sådan) stil og tone er konsistent.

- Skriv ikke lange, knudrede, argumenterende sætninger. Sæt
hellere et punktum mere eller lav en liste over argumenter.
- Brug ikke forkortelser og udtryk, der ikke er alment kendte.
Det kan skabe forvirring.

2. Overskueligt
- Forsyn afsnit og underafsnit med overskrifter – fremhævet
i fed
- Skriv de vigtigste informationer først i afsnittet og kom
til sagen. Drop formuleringer som ’Lad os lægge ud med
at…’, ’I denne artikel skal vi se på…’, ’Konkluderende kan
man sige, at…’
- Opbyg din tekst i afsnit – med en idé pr. afsnit.
3. Uformelt
- Undlad passivt sprogbrug og lange, knudrede, argumenterende sætninger. Passive verber er trættende at læse – for
eksempel: "Det anses for værende god skik at lade sin
partner i Syd komme til orde i kommunikationen”.
- Skriv aktivt. Brug i stedet aktive verber, så sikrer man,
at læseren ved, hvem der gør hvad. For eksempel: "CISU
mener, at god udviklingskommunikation giver en stemme
til samarbejdspartnere i Syd".
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4. Opbyg etos
- Del dine kilder med din læser. Det virker troværdigt, at
du ikke skjuler noget, men er villig til at blotlægge dem.
- Pas på med både minus og plus-ord. Minus-ord kan være
ord som 'frygteligt', 'skrækkeligt' og plus-ord er i den modsatte ende af skalaen ord som 'fantastisk', 'storartet' osv.
Hav hele tiden in mente, at i stedet for at bruge for mange
plus- og minus-ord, så prøv at beskrive, hvorfor situationen var 'fantastisk' og overlad den endelige vurdering til
læseren. Det virker mere troværdigt. Undgå desuden overdreven brug af ’…’ og ’!’.
- Stav korrekt, og læs igennem for slåfejl, sjusket tegnsætning og andre grammatiske fejl. Er der (alt for) mange fejl,
vil det, du skriver, i nogle læseres øjne virke useriøst og
uprofessionelt.

Gode råd til videre arbejde
• Lav brugertest. Bed nogle venner, familie eller kæreste om
at kigge jeres hjemmeside igennem. Det er altid meget
værdifuldt at få nogle udenforstående til at kigge jeres side
igennem og spørge ind til eventuelle uklarheder, eller hvis
noget er vanskeligt at navigere i som bruger. ”hvis du skulle
gætte, hvad tror du så den her hjemmesides budskab er?”
• Gennemsigtighed – brugeren skal ikke kontakte dig for at
få svar. Det skal være tydeligt, hvad I er for en forening,
og hvad I laver
• Tænk ud af boksen – brug for eksempel billeder med tekst
som links
• Test hjemmesiden på forskellige computerskærme – ikke
alle har samme opløsning
• Test hjemmesiden i forskellige browsere – Internet Explore især

5. Nem navigation
- Sørg for, at din tekst og side er nem at navigere i. Læseren
skal ikke fare vild på jeres hjemmeside. Det kan du gøre
på følgende måder.
- Brug tydelige linkhenvisningstekster – undgå den slidte
’Klik her’ – gør det i stedet konkret med en god og sigende
tekst, hvad det er, klikket fører dig videre til, for eksempel
"Hent hæftet 'I har historien' som pdf”
- Når du opretter kontekstuelle links, så sørg altid for, at
linket åbnes i et nyt vindue, så læseren hurtigt kan finde
tilbage til den side, hun kom fra.
- F remhæv vigtige ord med fed skrift
Få jeres budskab frem
Du har generelt kun én ting, du kan sige med din hjemmeside. Når folk kommer fra Google, så har du 10-20 sekunder til
at fortælle det. Derfor skal jeres forenings primære budskab
stå tydeligt frem, så snart man kommer ind på jeres side.
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En god kommunikationsplan kan sagtens være enkel og let at
overskue. Det handler om at forberede dig, før du begynder
at kommunikere. Så får du dit budskab ud til din modtager
på rette tid og sted. Det handler om at sætte fokus på dit
formål, dine modtagere og dit budskab. De næste par sider
vil tage dig igennem de seks vigtigste områder i en kommunikationsplan.
6 TRIN TIL DIN KOMMUNIKATIONSPLAN
HVAD er historien du gerne vil fortælle?
HVEM er målgruppen?
HVORFOR fortæller du din historie? Hvad ønsker foreningen
at opnå med historien?
HVORDAN vil du henvende dig til målgruppen? I hvilket
sprog/stil?
HVOR fortæller du din historie – på hvilke mediekanaler?
Egne eller andres? Hvilke kanaler benytter din modtager?
Hvordan kan forskellige kanaler spille sammen?
HVORNÅR fortæller du din historie? Er der noget, du skal
tage hensyn til eller udnytte en dagsorden?
HVORNÅR fortæller du din historie? Er der noget, du skal
tage hensyn til eller udnytte en dagsorden?

Brug de seks skridt

HVAD: Historien
Inden du udtænker, hvordan du vil fortælle din historie,
er det aller vigtigste, at du selv får styr på, hvad det er for
en historie, du gerne vil fortælle. Hvilke personer er en del
af din historie? Inddrager du jeres partner i fortællingen?
HVEM: Målgruppen
Overvej hvem du gerne vil have fat i. Hvorfor er det lige
præcis dem – hvordan kan denne målgruppe være med til
at opfylde formålet – din ønskede effekt – med din historie?
Når du har valgt den målgruppe, du mener, bedst muligt kan
give dig den ønskede effekt, så undersøg, hvilke medievaner
målgruppen har. Hvad interesserer de sig for i fritiden, hvad
går de op i politisk osv.
Det skema, du kan se på næste side, er fem opdigtede målgrupper (A-E), som har forskelligt engagement i udviklingsarbejde. Du kan bruge dem som inspiration, når du arbejder
med målgruppen til din historie.
HVORFOR: Effekten
Effekten er det, som I gerne vil have modtagerne til at gøre,
når de har læst/set/hørt jeres historie. Det kan være, at I
gerne vil have dem til at:
• Give et bidrag til jeres arbejde
• Skrive under på en underskriftindsamling
• Blive medlem af jeres organisation
• Diskutere emnet med deres venner
• Melde sig som frivillig i foreningen
• Møde op til et informationsmøde
Uanset hvilken en historie du fortæller, gør du det altid,
fordi du gerne vil have modtageren til at gøre et eller andet.

Næste gang din forening har en historie, I gerne
vil fortælle til en større modtagerkreds, så prøv at
gennemgå de seks hv-spørgsmål en efter en og lav
jeres egen kommunikationsplan for historien.
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Skemaet er fra CISUs udgivelse "I har historien – en guide
til oplysningsarbejde".
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HVORDAN: Produktet
Der er mange måder, du kan kommunikere dit budskab ud
på. Her er en inspirationsliste til, hvilken form dit produkt
kan have. Listen skulle gerne hjælpe dig til at tænke i andre
former end de mest anvendte (aviser, TV, nyhed mm.):

HVOR: Find de relevante kanaler til at få dit budskab ud
Først skal du overveje, hvilke medier der er relevante for dig
og din historie. Her skal du igen overveje, hvem der er din
målgruppe. Du skal have din historie ud på en kanal, som er
relevant for lige præcis den målgruppe, du fortæller den til.

• Artikel
• Nyhedsbrev pr. brev eller email
• Nyhedssms
• Dagbogsbreve
• Læserbrev
• Foredrag
• Besøg af partner
• Email-dialog mellem en gruppe fra Danmark og en gruppe
i et udviklingsland
• Video
• Radioprogram
• TV
• Event
• Blog
• Undervisningsmateriale
• Facebook-side
• Udstilling
• Blad
• Flyer
• Pressemeddelelse
• Plakater
• Lydreportage på nettet
• Bøger

Der er mange måder, du kan få din historie ud til modtagerne
på. Herunder kan du se en inspirationsliste:
• Lokale ugeaviser
• Dagblade
• Magasiner
• Fagblade
• Jeres eget foreningsblad
• Jeres egen hjemmeside
• Foreninger
• Kommuneskoler
• Gymnasier
• Efterskoler
• Højskoler
• Biblioteker
• På offentlige gader og pladser
• Radiostationer (lokale og landsdækkende)
• TV (lokale og landsdækkende)
• Møder og foredrag
• Emails
• Nyhedsbreve
• Events
• Rejser
• SMS, MMS
HVORNÅR:
Hvornår, din historie skal fortælles, afhænger af omstændighederne omkring din historie. Reagerer du på noget i
din omverden for eksempel en debat, en dagsorden eller
mulighed, der kan udnyttes, så er timingen og hastigheden
vigtig. Forsøger du der imod at starte noget helt nyt op, så
er det måske mere vigtigt, at du har blik for den interne
tidsplan og din egen forenings rytme og organisering. Er det
en hel kampagne, du skal ud med, så skal du overveje for
hvert element (hjemmeside, pressemeddelelse, flyers etc.),
hvornår tidspunktet passer både i din kampagneplanlægning
og hos din modtager.
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Ring i forvejen. Det er altid en god idé at kontakte det medie
du vil benytte, før du sender noget. På den måde kan du forberede mediet på, at du vil sende noget samt sikre, at du har
fat i en relevant person, som du kan sende en mail direkte
til og ikke blot ender med at sende til en redaktionsmail,
som ingen har ejerskab over på samme måde.
Når du kontakter et medie
En god huskeregel er: Du vil ikke fortælle noget om. Du vil
fortælle at...
Et par eksempler på hvordan ”noget om” budskaber, kan
blive bedre ved at bruge ”fortælle at...”
Vi vil fortælle noget om…
”Vi vil gerne fortælle noget om et uddannelsesprojekt med
traditionelle jordmødre”
”Vi vil gerne fortælle noget om, hvordan mikrolån fungerer”
Vi vil fortælle, at…
”Vi vil gerne fortælle, at uddannelse af traditionelle jordmødre redder mange kvinders liv”.
”Vi vil gerne fortælle, at mikrolån giver engagement og
selvstændighed.”

Du har sikkert flere budskaber, du gerne vil af med. Men
hold dig til ét pr. produkt. Man kan ikke lave historier, der
underbygger to budskaber. Selv hvis man kunne, ville det
forvirre modtageren, for hvilket af budskaberne er så det
vigtigste?
PITCH
Overvejelser når du skal 'sælge' din historie til et medie
(avis, tv, radio, online medie mm.):
• Sæt dig ind i, hvad mediet gerne vil have. Hvad giver værdi
for dem?
• Lav en tydelig præsentation, som klart viser, hvad den
gode historie er.
• Pas på præsentationen ikke bliver for lang. Det skal hurtig
være klart for distributøren, hvad din historie handler om.
• Start med at indfange hende med en 'salgstale', det man
også kalder et pitch.
• Slut af med, hvad det er, du gerne vil, og hvad mediet
får ud af det.
BUDSKAB OG VINKEL
Lokale og regionale medier vil ofte vinkle på det lokale element i historien. Her skal du huske, at du stadig kan have dit
eget budskab, som er vigtigt for dig at få med. Fx kunne en
vinkel være: ”Ung pige fra Skive vil hjælpe kvinder i Afrika”,
men det egentlige budskab, du gerne vil ud med i artiklen
er, at du skal til Mozambique for at blive klogere på, hvordan en lokal ungdomsforening bruger Facebook til at skabe
dialog om vold.
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Når du har haft en indledende kontakt med en journalist
på et medie, er det en god idé at sende en pressemeddelelse, som du også kan bruge til at sende bredt ud til flere
medier. Pressemeddelelsen en opfølgning på den indledende kontakt og har først og fremmest til formål at fungere
som inspiration og huskeseddel til journalisten. Du kan evt.
spørge journalisten, om hun har tænkt sig at gå videre med
din historie. Hvis hun svarer klart nej, er det dit stikord til at
forsøge at sælge din historie til et andet medie.
Gode råd til pressemeddelelsen
• Hold pressemeddelelsen på ca. én side
• En pressemeddelse kan indeholde dato, overskrift,
underrubrik(max 4 linjer), brødtekst (10-12 linjer), citater
fra centrale personer (formand, partner, programmedarbejder), fakta og kontaktinformation
• Vær opmærksom på deadlines på avisen. De skal som
regel modtage dit materiale et par dage før deadline,
men ikke alt for tidligt, da de færreste arbejder med lang
planlægning. Omkring to dage før kan være en god tommelfingerregel
• En pressemeddelelse kan kopieres direkte ind i en mail,
men du kan også vedhæfte den
• Det er en rigtig god ide at sende et eller flere billeder
med. Husk at skrive, hvad man ser på billedet, navne på
personer der er på billedet og hvem der har taget billedet.
Brug kun fotos, du har rettigheder til
Følg op personligt
Det kan være en god ide, at du følger op på en henvendelse.
Enten ved at aflevere det personligt eller kontakte avisen,
når det er sendt. Så er der en bedre chance for, at de ikke
glemmer det igen.
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Gennemførte aktiviteter
Herunder finder du en liste over alle de forskellige tilbud
Reframing the Message har givet CISUs medlemsforeninger i løbet af den to-årige projektperiode. Mange af
aktiviteterne er udbudt og gennemført mere end en gang.
Kurser
• Fortæl historien
• Fortæl historien med smartphone
• Sociale medier og digital dialog med Syd
• Konstruktiv kommunikation
• Kommunikationsstrategi
• Facebook – start samtalen online
• Effektfuld hjemmesideformidling
• Bliv hørt! Også i medierne
• Fængende foredragsformidling
Workshops
• Opfølgende workshop - kommunikationsstrategi
• Konstruktiv kommunikation, del 2
• Fængende foredrag, del 2
• Regional workshop om at arbejde med reframing i organisationens kommunikation
• Regional workshop om generel kommunikation
• Opsamlingsworkshop på reframing generelt

Særligt rådgivningsforløb
• Ti medlemsorganisationer af CISU modtog individuel
rådgivning af en ekstern kommunikationskonsulent
Boot camp om kommunikation
• Ti af CISUs medlemsorganisationer deltog på en
weekend i enten Aarhus eller København, der udelukkende handlede om at styrke hver af organisationernes
kommunikation. En weekend med individuel rådgivning,
sparring og oplæg.
Debatter om udviklingskommunikation
•A
 ltinget / Udvikling: altinget.dk/udvikling/artikel/hvordan-styrker-vi-opbakningen-til-bistanden
• U-landsnyt.dk: u-landsnyt.dk/tema/tema-om-udviklingskommunikation
• Folkemødet 2014: u-landsnyt.dk/nyhed/13-06-14/ulandsnytdk-og-folkem-det-vi-d-kker-u-landsvinkle
• Online magasin: ”Herfra og videre i debatten om udviklingskommunikation. Snapshots af debat 2014”

Seminarer
• Reframingseminar
• Storytelling
• Historiernes vandring på forskellige kommunikationsplatforme
• Common Cause – kommuniker i overensstemmelse
med organisationens værdier
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●	Fortolkningsrammer i dansk udviklingskommunikation, NGO Forum, Verdens Bedste Nyheder, 2013
●	Finding Frames: New ways to engage UK public in
global poverty, Andrew Darnton & Martin Kirk, 2011
●	Finding Danish Frames. Communications, Engagement
and Global Justice, Lisa Ann Richey m.fl., 2013
●	Chimamanda Ngozi Adichie:
The Danger of a Single Story: urlen.dk/Web
●	Binyavanga Wainaina:
How to write about Africa: urlen.dk/Veb
● Global Voices www.globalvoicesonline.org
● Africa Is a Country: africasacountry.com
● Africa Is Done Suffering: africaisdonesuffering.com
● CISU: cisu.dk/reframing
● Blog om reframing: reframing.cisu.dk
●	Tema på u-landsnyt.dk om udviklingskommunikation:
u-landsnyt.dk/tema/tema-om-udviklingskommunikation
● Regarding Humanity: regardinghumanity.org
● Smart CSO’s Lab: smart-csos.org
● Common Cause: valuesandframes.org
● DEEEP4: deeep.org
●	Verdens Bedste Nyheder: verdensbedstenyheder.dk
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