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Verdens Bedste Nyheder vokser videre som ny organisation
Siden 2010 har nyhedskampagnen Verdens Bedste Nyheder leveret konstruktiv journalistik om fremskridt
og løsninger i udviklingslandene til danskerne. Ifølge Opinion kender cirka fjerde dansker i dag kampagnen,
og i går skete så kulminationen på 6 års succes: Verdens Bedste Nyheder er nu stiftet som selvstændig
forening, der fremover skal være en uafhængig medieplatform for konstruktiv journalistik, kreativ
kampagne og partnerskaber på tværs af sektorer.
Det betyder, at danskerne kan glæde sig til mange flere gode nyheder i fremtiden. Med FN’s Verdensmål
for bæredygtig udvikling som ramme, vil Verdens Bedste Nyheder formidle håb og handlelyst for en bedre
verden.
”Verdensmålene ER verdens bedste nyhed. Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi, hvor vi er på vej hen”,
sagde dagens festtaler, professor Steen Hildebrandt – med yderligere en opfordring: ”Vær realister og
kæmp for det umulige”.
De stiftende medlemmer bag den nye organisation er de danske udviklingsorganisationer (Globalt Fokus,
CISU og 92-gruppen) og det danske erhvervsliv (Dansk Industri og Dansk Erhverv). Derudover er FN’s fire
nordiske repræsentationskontorer for UNDP, WFP, UNFPA og UN WOMEN gået sammen om en
bestyrelsesplads i den nye forenings bestyrelse. Udenrigsministeriet har i alle årene været hovedbidragyder
og bakker også op om den nye forening.
Udover de stiftende medlemmer har Verdens Bedste Nyheder stadig et stærkt bagland af individuelle
støttemedlemmer bestående af 100 danske ngo’er og 100 danske virksomheds- og mediepartnere.
”Dette unikke samarbejde på tværs af sektorer viser Danmark som et foregangsland for nye, utraditionelle
samarbejder. Hverken FN, stat, ngo’er eller erhvervsliv kan gøre Verdensmålene til virkelighed alene. Men
vi kan gøre det sammen, og derfor har vi brug for et stærkt initiativ som Verdens Bedste Nyheder”, siger
Cammilla Brückner, chef for UNDP’s nordiske kontor.
På generalforsamlingen blev valgt en bestyrelse med repræsentanter fra de stiftende medlemmer:
Formand, Birgitte Quist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv
Camilla Brückner, direktør for UNDP
Kim Jensen, kommunikationskonsulent i CISU
De fem vil senere udvide bestyrelsen med yderligere fire sagkyndige personer.
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