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Hvad kan du gøre for at modarbejde beskæringen af bistanden 
 
I dette dokument kan du læse om, hvad du som individ kan gøre for at hjælpe os i vores kamp 
mod nedskæringer på bistanden. 

 
 
Lægge pres på politikerne ved at skrive til dem direkte: – Gør det enkelt! 
Dette behøver ikke være en henvendelse fyldt med tal og analyser. Tværtimod er det der typisk 
gør indtryk jeres personlige historie om at arbejde med udvikling, eller at rejse i 
udviklingslande, eller noget I ved er gjort godt af netop jeres organisation/projekt. Dette kan 
være samme brev til de forskellige politikere og bør derfor ikke tage meget af jeres tid. I kan 
finde kontaktoplysninger på politikerne, samt finde gode råd på vores hjemmeside.  
 
Dele vores flotte billeder på de sociale medier: – både jeres private og organisationsmedier. I 
kan finde information og hente dem på hjemmesiden. 
 
Dele avisartikler etc. på Facebook og Twitter, like og dele på Facebook og retweete alt relevant 
på Twitter: 
Det handler om at vise at vi er her, at vi er mange osv. Det gør vi bedst på de sociale medier, 
men det kræver jeres hjælp. Hvis I er i tvivl om, hvad I skal dele, er det nemmeste at følge Globalt 
Fokus samt de store organisationer, der alle er aktive på de sociale medier. 
 

Følg med på vores hjemmeside: - bliver opdateret jævnligt 

Her kan du finde alle de tal, du kunne få brug for til at argumentere. Du kan også briefinger på 
alt fra støtten til civilsamfundet, nærområderne, hvorfor dansk bistand er så god etc. Disse 
briefinger vil løbende blive lagt på og sendt ud per mail. 
 
Involver og inspirer andre: – Få andre til at gøre noget. 
Overbevis din kolleger, venner og familie til selv at gøre noget. Del gerne denne pakke med dem.  
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