Tag et tips
Tidligere modtagere af Danida’s oplysningsbevilling giver praktiske råd om, hvordan man
laver et vellykket oplysningsprojekt.
Når projektet forberedes:













Gør dig klart, hvad dit budskab/din historie er, og hvad du vil opnå med den.
Find en krog til dit projekt, så det bliver nærværende. Det kan være et af verdens
brændpunkter eller noget, som folk allerede er interesserede i f.eks. VM.
Find en platform så projektet kan komme ud. Hook op med en institution eller find
andre samarbejdspartnere.
Test dine ideer inden du kommer for langt ind i processen.
Tal med brugerne så hurtigt om muligt for at finde ud af, om dine ideer virker.
Invester i lokale researchere, som kan hjælpe med at afprøve dine ideer.
Vælg et enkelt budskab, for udvikling er svært stof, og stå ved dit valg.
Undgå en stereotyp fremstilling af folk i udviklingslandene samt at pakke al
formidling ind i et lækkert finish.
Planlæg samt afsæt tid og penge til distributionsfasen - det er det allervigtigste.
Husk at få tilladelser til brug af musik, fotos etc.
Lav regnskab undervejs, da Danida skal have et revideret regnskab ved projektets
afslutning.
Indregn udgifter til konsulenter, revisor etc. i dit budget.

På rejsen:














Husk en arbejdsforsikring. Den er dyr, men en almindelig rejseforsikring dækker
ikke.
Planlæg en hovedhistorie for hvert sted du tager hen.
Kontakt den danske ambassade/konsulat i det pågældende land og spørg om råd
og hjælp.
Forbered dig grundig hjemmefra. Du skal naturligvis være åben for uforudsete
hændelser, men det handler først og fremmest om at fortælle en præcis historie.
Find en lokal organisation eller kontaktperson i det land, hvor du vil lavet
projektet. Det er især en god ide, hvis du ikke har stor erfaring med at arbejde i
udviklingslande.
Giv dig tid til at forklare folk, hvad dit projekt går ud på. Så bliver du hurtigere
accepteret.
Spar ikke på rejsen – invester i et godt hotel (det er et nødvendigt helle for at lade
op, du er tryg og møder folk, der kan hjælpe dig), betal for en chauffør osv.
Få fat i en lokal mobiltelefon.
Ansæt en fixer, som kan hjælpe dig lokalt. Det er billigst at finde en hjælper, når du
er afsted.
Find ud af om akkreditering og filmtilladelse er nødvendige. Spørg en dansk
journalist, der kender landet, om råd.
Hav styr på importtilladelse af udstyr.
Vær omhyggelig med håndhygiejne. Det lyder banalt, men man trykker mange folk
i hånden, og der er ikke tid til at gå ned med et maveonde.
Tag proteinbarer med i bagagen. Det er lange dage uden meget at spise, så de er
vigtige for ikke at brænde ud.

