INSPIRATIONSKATALOG
NYHEDSFORMIDLING AF DIPD
PROJEKTER

”

I selvevalueringen med partierne blev det foreslået at DIPD samler
et inspirationskatalog på basis af partiernes forskellige ideer, erfaringer og praksis med nyhedsformidling omkring deres DIPD projekter. Formålet er at styrke nyhedsformidlingen i partierne og i partiernes bagland og bredere offentlighed samt skabe bedst mulige
rammer for inklusion af frivillige i projekterne.
På baggrund af partiernes tilbagemeldinger har DIPD udarbejdet
dette inspirationskatalog, som forhåbentlig kan bidrage med ideer
til, hvordan nyhedsformidlingen omkring DIPD-projekter kan forbedres og optimeres.
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”

Hvad fungerer godt i forhold til at informere baglandet om
DIPD-projekter og hvilke tiltag kan øge nyhedsformidlingen på en spændende og ressourcelet måde?

→ Digitale nyhedsbreve
o

Et separat afsnit i partiets nyhedsbrev om partiets internationale projekter eller et
separat internationalt nyhedsbrev.

o

Kan eksempelvis indeholde: opdateringer om partiets internationale projekter, information om relevante arrangementer, datoer for arbejdsgruppemøder for de
enkelte projekter, situationsrapport fra de respektive samarbejdslande.

o

Kan eksempelvis sendes ud til medlemmer, som er engagerede i internationale
aktiviteter samt tidligere medlemmer, som har deltaget i projektaktiviteter.

→ Informative e-mails til formandsnetværk og kandidatnetværk.

→ Hjemmeside
o

Oprettelse af selvstændig side/sektion for de internationale projekter, eksempelvis: www.radikale.dk/tanzania.

o

Information både på dansk og engelsk.

o

Kan eksempelvis indeholde: information om projekterne, information om DIPD’s
arbejde, relevante artikler og materiale med relevans til projekterne.

o

Mulighed for at tilmelde sig aktivt til at deltage i projektaktiviteter.

→ Facebook-side
o

Oprettelse af selvstændig Facebook-side om partiets internationale partiprojekter, eksempelvis:
https://www.facebook.com/SocialdemokraternesInternationalePartiprojekter

o

Kan levere information om relevante og aktuelle begivenheder fra samarbejdslande.

o

Kan opdateres under partnerbesøg i projektlande og i Danmark eller under relevante begivenheder så som DIPD’s KV13 studietur.

o

Kan indeholde konkurrencer og quizzer.

o

Kan nå ud til både medlemmer fra Danmark samt samarbejdspartnere og interesserede aktører i projektlandet.
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→ DIPD-hjemmeside
o

Inputs til DIPD’s hjemmeside, eksempelvis: nyhed om partnerbesøg ude eller
hjemme; nyhed om politiske omvæltninger i partnerlandet; nyhed om vellykket
aktivitet hos partner.

→ Medlemsblad
o

Information om partiets projekter og om DIPD’s arbejde.

o

Interviews med relevante aktører.

o

Information om hvordan man kan engagere sig i det internationale arbejde.

→ Artikler i lokalavis
o

Evt. i forbindelse med besøg af partner.

→ Stand
o

Eksempelvis med info om projektet samt historier fra de frivillige som har været
på besøg i samarbejdslandet.

o

Kan stilles op på Landsmødet, Kongressen, Kulturnatten i København, Folkemødet på Bornholm eller 1. maj.

→ Foldere
o

Med baggrundsinformation om partiets internationale projekter og om DIPD’s
arbejde.

o

Foldere kan benyttes i mange sammenhænge, eksempelvis deles ud på den årlige partikongres, Folkemødet eller 1. maj.

o

Foldere kan både være målrettet egne medlemmer, men også eksterne aktører,
som eksempelvis kan finde information om mulighederne for at deltage aktivt i
projektaktiviteter.

→ Grupper og aktiviteter der inddrager frivillige i projektaktiviteterne
o

Arbejdsgruppemøder for engagerede medlemmer, som kan give medlemmer af
partiet direkte indflydelse i projektaktiviteterne. Denne type møder kan være
med til at sikre medlemmernes inddragelse og dermed ejerskab i projekterne.

o

Seminar om projektet for interesserede medlemmer af partiet. Kan bruges til at
etablere en større baggrundsgruppe, som vil modtage information, som de kan
formidle videre til deres bagland.
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o

Rådgivende projektudvalg

o

Arrangementer såsom: fællesseminar med andre partier og DIPD, debataftener
eller frivilligdage med oplæg og diskussioner om projektaktiviteter.

→ Internationalt Udvalg
o

Fast dagsordenspunkt om DIPD-projekter på møder i Internationalt Udvalg.

→ Workshops
o

Tematiske workshops for de delegerede på Landsmødet.

→ Oplæg og taler
o

Oplæg eller taler fra relevante aktører, eksempelsvis partnere.

o

På landsmødet, kongressen mm.

o

Kan evt. filmes og publiceres på medier såsom Facebook eller YouTube.

→ Organisationsberetning på landsmødet
o

Inkludere omtale af partiernes DIPD-engagement i den organisatoriske beretning på landsmødet.

→ Ambassader
o

Del nyheder og materiale med ambassader.

→ NGO-netværk
o

Del artikler og nyheder med relevante NGO netværk – tematisk eller geografisk.

→ Altinget og U-landsnyt
o

Del artikler og nyheder med Altinget eller U-landsnyt, som begge plejer at
være gode til at optage DIPD relateret stof og nyheder.
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