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KONTAKT TIL POLITIKERNE 
 
Den foreslåede nedskæring i bistanden er den største nogensinde og det sker samtidig med, at 
FN vedtager de nye Verdensmål og der ikke har været flere flygtninge i verden siden 2. 
Verdenskrig. De danske udviklings-, nødhjælps- og miljøorganisationer skal derfor ind i 
debatten og lave larm 

 
 
Vi hører ofte fra politikerne, at de undrer sig over, hvor stille der er, når de skærer i 
udviklingsbistanden. Det må ikke ske denne gang! 
 
Der er mange muligheder for, at lave larm ifm. finanslovsforhandlingerne. Man kan skrive breve til 
politikerne, sende emails eller kontakte dem på de sociale medier. Globalt Fokus har samlet alle 
kontaktmulighederne i et excel-ark. 
 
 
 
Brev eller mail: 
Breve og email giver politikerne det klareste billede af, at emnet er noget du eller din organisation 
brænder for. Det ses når der kommer en mail i indbakken eller et brev i postkassen. Breve og emails er 
samtidig en god mulighed for dig til at forklare dig i detaljer.  
 
Husk altid: 

- Vær høflig og venlig 

- Vær klar - giv en klar opfordring til politikerne 
- Jo kortere brevet eller mailen er, jo større er sandsynligheden for at den bliver læst til ende 
- Brug gerne gode eksempler fra udviklingsarbejde du kender godt 
- Vis bredde - tal gerne om jeres medlemmer, frivillige etc. 

 
Facebook: 
Facebook giver mulighed for direkte dialog med politikerne. Ofte kan man ikke slå ting op på deres 
sider, men man kan kommentere på deres opslag. Stort set alle relevante politikere vil kommentere på 
finansloven. Det er derfor nemt at komme i dialog med dem, ved at kommentere på deres opslag og 
komme i dialog med dem på den måde. 
 
Husk altid: 

- Vær saglig – vi har en ekspertise på området 
- Vær kortfattet – lange indlæg forstyrrer debatten, hellere en dialog end en enetale 
- Vær klar – giv en klar opfordring eller stil et spørgsmål 

 
Twitter: 
Twitter giver alle mulighed for at deltage i debatten – også med politikerne. Men gør det altid med en 
saglig tone, hvis du vil have svar. Spørg gerne politikere direkte eller opfordre andre twitterbrugere til 
også at forholde sig til de globale spørgsmål. Brug altid hashtags (#) for at nå flere mennesker, end blot 
de som følger dig.  
 
Mulige tweets – (det virker altid langt bedre at lave sine egne): 

http://www.globaltfokus.dk/
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- Lad være med at beskære udviklingsbistanden! [evt. @relevantpolitiker] #dkaid #dkpol #ffl16 

#ff16 

- Hvordan mener du [@relevantpolitiker], at Danmark skal løfte sit globale ansvar hvis der 
bliver skåret i udviklingsbistanden? #dkaid #dkpol #ffl16 #ff16 

- Verden brænder. Jeg mener, at verden skal kunne regne med DK. Mener du 

[@relevantpolitiker] det? #dkaid 
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