  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nyhedsbrev  1  Ȃ  marts  2013  
  

  
  
Kære  kontaktperson  Ȃ  kære  organisation!  
  
Så  er  starten  på  et  nyt  Verdens  Bedste  Nyheder  år  gået.  På  sekretariatet  har  vi  fået  ny  bemanding  og  
glæder  os  meget  til  samarbejdet  med  dig  om  at  bringe  kampagnen  og  nyhederne  ud  til  endnu  flere  
danskere.  
  
I  dette  Nyhedsbrev  kan  du  bl.a.  læse  om:  
-‐  Ekstra  Bladet  langede  ud  efter  VBN    
-‐  De  konstruktive  nyheder  breder  sig  
-‐  Håb  kampagnen  mødte  danskerne  i  frostvejret  
-‐  Irland  etablerer  ǯ  koalition  
-‐  Anders  og  Peter  Lund  Madsen  mødte  Ghana  
-‐  MatematikFessor  bringer  Verdens  Bedste  Nyheder  regnestykker  
-‐  Aller  på  vej  med  nyt  AFFAIR  fra  Latinamerika  
-‐  Economist  bragte  spændende  Afrika-‐tema  om  ǳDet  håbefulde  kontinentǳ  
-‐  VBN  ambassadør  ud  af  X  Factor    
  
  

Startmøde  med  stort  engagement  
Med  85  deltagere,  syv  oplægsholdere  og  fire  
workshops  blev  både  strategi,  budskab,  metoder,  
midler  og  events  for  Verdens  Bedste  Nyheder  2013  
livligt  diskuteret  Ȃ  og  fik  det  løft,  der  vil  gøre  
kampagnen  endnu  stærkere  i  år.  Hvis  du  var  
forhindret  i  at  deltage  på  mødet  i  Eigtveds  Pakhus,  kan  
du  på  VBNs  hjemmeside  finde  et  kort  referat  og  nogle  
af  de  præsenterede  oplæg.    
Vil  du  være  med  til  at  sætte  lighed  på  dagsordenen  og  
få  en  kampagne,  der  skaber  debat,  kan  du  melde  dig  til  
gravegruppen  hos  Verdens  Bedste  Nyheder.  Vi  mødes  
første  gang  TIRSDAG  D.  9.  APRIL  FRA  15-17.00  hos  
Verdens  Bedste  Nyheder  i  Nørregade  15,  København.  
Meld  dig  til  hos  Louise  Voller,  lv@ngoforum.dk.  

Verdens  Bedste  Fiktion  
Ekstra  Bladet  brugte  en  kritisk  artikelserie  om  Danidas  sektorprogrammer  
til  i  februar  på  lederplads  at  kritisere,  at  staten  bruger  millioner  på,  at  
Verdens  Bedste  Nyheder  fortæller  befolkningen,  at  u-‐landsbistanden  
nytter,  som  de  skrev.  Det  er  første  gang  kampagnen  har  været  udsat  for  
kritik,  som  at  Verdens  Bedste  Nyheder  kun  har  til  formål  at  lave  ǳet  
Þǳ.  
  

Konstruktive  nyheder  

  

På  VBN  startmødet  introducerede  Cathrine  Gyldensted,  der  er  journalist,  
forsker  og  underviser  i  konstruktive  nyheder,  den  nye  journalistiske  trend  
med  konstruktive  nyheder  i  Danmark.  Hendes  masterafhandling  fra  
Pennsylvania  University  i  USA  viser,  at  mennesker  bliver  nedtrykte,  når  de  
læser  negative,  konfliktorienterede  nyheder  Ȃ  mens  det  modsatte  er  
gældende,  når  de  læser  positive  nyheder.  DRs  nyhedsdirektør  Ulrik  
Haagerup  udgav  en  bog  om  emnet  i  efteråret  2012  og  omtaler  også  her  
Verdens  Bedste  Nyheder  som  et  initiativ,  der  nu  på  fjerde  år  praktiserer  
den  nye  stil.  Verdens  Bedste  Nyheder  optræder  også  mere  og  mere  i  
klummer,  ledere  og  debatindlæg  med  referencer  til  eksv.  fremgang  i  Afrika  
og  behovet  for  at  overveje  den  klassiske  dækning  af  udviklingsstoffet.  

Håb  kampagne  mødte  danskerne  
I  midten  af  januar  lyste  der  i  14  dage  ǳ %ǳ  på  
Rådhuspladsen  fra  en  stor  særlig  reklameinstallation  
på  metro-‐byggeriets  hegn.  Reklamen  var  juvelen  i  en  
stor  outdoor,  annonce  og  bannerkampagne,  som  
DANIDAs  oplysningsbevilling  havde  støttet  med  en  
særbevilling.  Foruden  installationen  i  det  centrale  
København  var  der  gigant  plakater  ved  indkøbscentre  
landet  over,  dagbladsannoncer  og  webbannere.    
Under  fem  gadeevents  fra  Rådhuspladsen  i  København  
via  Stændertorvet  i  Roskilde,  og  gågaderne  i  Odense,  
Horsens  og  til  slut  i  Aalborg  mødte  Verdens  Bedste  
Nyheder  omkring  2.000  danskere  i  løbet  af  to  af  vinterens  koldeste  uger.  Ca.  200  mennesker  
stoppede  op  og  kom  i  dialog.  Samstemmende  var  overraskelsen  og  glæden  stor  ved  at  høre,  at  
ǳͳͻͻͲǳeller  ǳͻͳͲÞ-‐landene  går  i  
ǳǤKampagnen  var  planlagt  til  at  skulle  give  10.000  nye  likes  Ȃ  men  det  blev  desværre  kun  til  
1.700  og  pæn  avisomtale  i  Roskilde,  Horsens  og  Aalborg.  

World͛s  Best  News  i  Irland  
Efter  et  halvt  års  forberedelse  og  sonderinger  valgte  
NGO  FORUMs  irske  søster  Dóchas  (der  by-‐the-‐way  
betyder  håb!)  at  invitere  Verdens  Bedste  Nyheder  til  
Dublin  for  at  give  de  irske  udviklingsorganisationer  en  
introduktion  til  VBN.  Tilbagemeldingen  er,  at  et  
WORLDǯS  BEST  NEWS  formentlig  nu  er  på  vej:  ǲWe  got  
very  positive  feedback  on  the  event,  and  I  think  you  have  
inspired  us  to  take  your  core  message  on  board.ǳ    
  

Anders  og  Peter  tjekkede  Ghana  
En  præsidentindsættelse,  en  freds  workshop,  en  
computer  fabrik,  en  School  for  Life  klasse,  et  sygehus,  
en  isfabrik  og  otte  andre  locations  lå  i  stramt  program  
for  de  to  Lund  Madsen  brødre,  der  lige  efter  nytår  
tjekkede  Ghana  ud  for  DR  og  Verdens  Bedste  Nyheder.  
Turen  gav  40-‐50  timers  rå  optagelser,  og  producer  
Morten  Krøgholt  er  nu  i  gang  med  forredigering  af  
filmene,  der  ventes  klar  til  udsendelse  i  september.  

VBN  i  matematiktimen    
Verdens  Bedste  Nyheder  har  indgået  samarbejde  med  
MatematikFessor.dk  om  at  levere  tekster  og  tal  til  det  
populære  matematik-‐site.  MatematikFesoor.dk  har  
15-‐20.000  unikke  besøgende,  der  dagligt  løser  
omkring  en  kvart  million  matematikopgaver.  Der  er  
500  skoler,  der  abonnerer  på  systemet.  Matematik-‐
Fessor  vil  udfra  VBNs  nyheder  og  tal  udarbejde  
matematikopgaver  til  de  forskellige  klassetrin.  

  

Aller  på  vej  med  nyt  AFFAIR  fra  Latinamerika  
4.  april  udkommer  Aller  med  et  nyt  AFFAIR,  kvindemagasinet,  der  i  
efteråret  udkom  fra  Afrika,  hvor  danske  kvinder  (og  deres  mænd)  kunne  
læse  om  cool  afrikanske  kvinder,  der  rykker.    
Denne  gange  er  magasinet  fra  Latinamerika,  og  du  kan  bl.a.  læse  om  en  
madrevolution,  der  er  på  vej  i  Bolivia,  et  interview  med  Julieta  Castellanos,  
universitetsprofessoren  fra  Honduras,  der  kæmpede  og  fik  en  reform  af  
politistyrken,  da  hendes  søn  blev  uretmæssigt  myrdet  af  to  betjente.  Og  du  
kan  finde  hemmeligheden  bag  Det  Gode  Liv  (i  regnskoven).  Magasinet  er  
blevet  til  i  samarbejde  med  Verdens  Bedste  Nyheder  og  udkommer  igen  
sammen  med  NETTO  butikkernes  LIME  magasin.  Glæd  dig.  
  

The  Economist  er  gået  fra  håbløs  til  håbefuld  
For  tolv  år  siden  kaldte  det  anerkendte  engelske  magasin  The  Economist  
Afrika  for  håbløshedens  kontinent.  Men  her  i  2013  er  der  kommet  nye  
toner.  Magasinet  udkom  i  begyndelsen  af  marts  med  et  stort  Afrika  tillæg  
under  overskriften  ǳ ǳǤreporter,  Oliver  
August,  der  efter  112  dages  rejse  fra  vest  til  nord,  øst  og  syd  er  begejstret.  
Som  eksempel  på  hvorledes  teknologi  og  kommunikation  hjælper  til,  
oplyser  han,  at  kun  i  ni  ud  af  de  112  dage  kunne  han  ikke  modtage  e-‐mails  
på  sin  mobiltelefon!  
Det  14  sider  lange  tillæg  om  verdens  hurtigste  voksende  kontinent  er  også  
tilgængeligt  on-‐line  og  kan  læses  her.  
  

VBNs  X  Factor  ambassadør  stemt  ud  
Og  fra  det  lidt  mere  kulørte  mediesegment:  Verdens  
Bedste  Nyheders  X  Factor  ambassadør  røg  desværre  
ud  i  semifinalen.  Amanda,  der  går  i  gymnasiet  på  
Roskilde  Katedralskole,  fandt  ikke  vejen  til  X  Factor  
finalen  på  fredag.  Men  vi  husker  hende  fortsat  for  
hendes  flotte  optræden  i  VBN  T-‐shirt  i  Thomas  
Blachmans  bootcamp  på  jobcenteret  i  januarǥ    
  
  
  

Vigtig  dato  
Kampagnedag  
  
Med  venlig  hilsen  
  
  
Louise  Voller    
Projektleder  

13.  september  2013  kl.  07.00-‐09.00  over  hele  landet.    

Maria  Grabowski  Kjær  
Kampagnekonsulent  

Lena  de  Thurah  
Kampagneassistent    

Thomas  Ravn-Pedersen    
Sekretariatsleder  

