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Workshop/kursus: Aarhus 2018 – Tryk på Norden 
Tre ugers intensiv medie-workshop venter forude. Rejseruten hedder Aarhus - Oslo - Bruxelles. Du får skærpet din viden om
Nordens rolle i Europa og hvordan sociale medier kan bruges som aktive journalistiske værktøjer.  
  
Du får:   
• Bedre styr på sociale medier  
• Stærkere indsigt i Nordens rolle i forhold til centrale spillere som EU, Rusland og den øvrige verden 
• Styrket viden om kildekontrol i en verden med Fake News og nyheder på sociale medier, der udvælges af algoritmer  
• Et livsvarigt kollegialt netværk på tværs af Norden 
 
Deltagerne er vilde med Aarhus-kurset, og du kan blive den næste: 

Nordisk journalistsamarbejde fik svensk regering til at rette ind  
For to af deltagere på "Aarhuskurset 2017" sluttede samarbejde ikke, da de sagde farvel til hinanden i Zaventem, lufthavnen i
Bruxelles.   
Finske Ann-Charlotte Åkerholm, Yle’s samfundsredaktion, og svenske Peter Nässén, programleder på SVT, besluttede efter kurset
at indlede et journalistisk cross border samarbejde, der resulterede i stribevis af artikler, TV- og radio-indslag om problemerne for
togtrafikken i de nordlige regioner i Sverige og Finland.  
Sagen handler bl.a. om den botniske korridor, der er ruten Stockholm-Helsingfors via Haparanda samt Luleå-Narvik.  
Mere:   
 

Støtte til undersøgende journalistik  
Er der andre blandt nyhedsbrevets læsere, som ønsker at gå i Ann-Charlotte og Peters fodspor, så er der en ny mulighed for at få
støtte til undersøgende cross border journalistik. Den er netop lanceret under ledelse af International Press Institute og med
deadline 3. maj. Puljen er på 450.000 euro.   
Mere: 
 
 
Truth vs Truth  
Nyttigt arbejdsredskab: NJC har kortlagt russiske medier  
Rapporten Truth vs Truth er færdiggjort og udleveres gratis til alle nordiske journalister.

Følg den russiske dækning af Skripal-sagen, Nord Stream 2 og VM i fodbold  
Vejviser til russiske kilder i den daglige journalistik

Download: 

 
EIJC18:  
Husk også årets mest relevante netværks-konference om undersøgende journalistik. DataHarvest og European Investigative
Journalism Conference holdes 25.-27. maj. I Mechelen I Belgien, kun 20 minutters kørsel med tog fra lufthavnen i Bruxelles.  
Mere: 
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Investigative Journalism for the EU  

Truth vs Truth - Kortlægning af russiske medier

The 8th European Investigative Journalism Conference & Dataharvest
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