
LOKALPRESSE:

Dækker lokale events, bringer billeder fra aktioner 

og events og trykker læserbreve og debatindlæg.

PRESSEGUIDE: 
SKRIV FOR LIV I denne guide får I et eksempel på en presse-

meddelelse, som I kan bruge som inspiration 

samt gode råd til processen.

Skriv for Liv kører året ud, og I kan være med til at sprede budskabet gennem medierne i jeres lokalområde. Skrivecaféer 
og andre lokale Skriv for Liv-arrangementer er oplagte begivenheder at få med i lokale medier. 

En pressemeddelelse er en tekst, der skal vække journalistens/redaktørens opmærksomhed omkring en historie. Målet er, 
at de vender tilbage og siger, at de gerne vil lave en artikel eller et indslag til deres medie om jeres event.

Eksempel på pressemeddelelse

Amnesty (gruppens navn) redder liv med kuglepennen.
(Dato) vil aktivister fra Amnesty arrangere en skrivecafe og med pennen som våben skrive breve for retfærdighed. 

Har du nogensinde deltaget i en fredelig demonstration? Eller delt din holdning på sociale medier? I flere lande er det en 
forbrydelse.

I Iran sidder Vahid fængslet for at demonstrere. I Rusland er Aleksandra anklaget og tilbageholdt for at dele information 
om krigen i Ukraine. I Bangladesh risikerer Shahnewaz mange års fængsel for at dele sin mening om klimaforandringer på 
sociale medier, og I Paraguay bliver Yren og Mariana chikaneret og truet, fordi de er transkønnede.

Men det kan der gøres noget ved, selvom du bor i (by). Dit brev giver håb til mennesker, der føler sig glemt af omverdenen. 
Og det tvinger de ansvarlige til at gøre noget ved uretfærdigheden.

Sidste år blev der globalt sendt over 4,5 millioner sms’er, breve, underskrifter, tweets med videre til de personer, der udsæt-
tes for krænkelser, eller til de ansvarlige myndigheder.

Og det virker, hvilket Magai Matiop Ngong fra Sydsudan er et godt eksempel på. Han var kun et barn, da han blev dømt til 
døden. I 2019 skrev 765.000 mennesker fra hele verden for Magais liv, og hans dødsdom er nu blevet omstødt. Efterfølgen-
de takkede han Amnesty og alle dem, der havde kæmpet for ham: 
” Fortæl dem, at jeg er så glad og taknemmelig for, hvad Amnesty har gjort for mig og min familie.... Jeg føler mig velsignet 
over at have dem som støtte for min frihed og i mit liv.”.

Så kom forbi og vær med til at gøre en forskel, når lokale Amnesty-aktivister åbner dørene i (lokation) og skaber rammerne 
for en hyggelig dag i menneskerettighedernes tegn.

Kontaktperson: (xxx) Tlf.: (xxx)



GODE RÅD TIL EN  
PRESSEMEDDELELSE

En pressemeddelelse må ikke fylde mere end én A4-side og indeholder:

Dato

Overskrift: En fængende linje, der lokker journalisten (og læserne, lytterne og seerne) til at læse mere. Eksem-
pel: ”Amnesty i Aalborg redder liv med kuglepennen”.

Indledning: Opsummerer nyheden eller historien på tre-fem linjer og giver dermed hurtigt overblik over Hvem, 
Hvad, Hvornår, Hvorfor, Hvordan. Eksempel: ”Lørdag er den lokale Amnesty-afdeling vært for en skrivecafé på 
hovedbiblioteket, hvor man kan skrive postkort til mennesker, der sidder uretfærdigt fængslet”. 

Brødtekst: Udfolder nyheden eller historien med flere informationer og citater. Opdel gerne teksten i mindre 
afsnit og sæt små overskrifter over hver.  

Kontaktinformation: Navn og telefonnummer på jeres kontaktperson og eventuelt henvisning til hjemmesi-
de. 

Hvornår skal vi sende vores pressemeddelelse?

Der er stor forskel på mediernes deadlines og produktionstid. Kontakt jeres udvalgte medie for at blive klogere. Men 
generelt er det en god ide at sende jeres pressemeddelelse på mail til dagsaktuelle medier om morgenen. De holder 
typisk redaktionsmøde fra 9-11, så sørg for, at jeres pressemeddelelse er i indbakken inden. Tirsdage, onsdage og 
torsdage er gode dage. 

Lokalaviserne har typisk deadline fredag kl. 12. Send derfor gerne jeres pressemeddelelse et par dage før.  
Hold øje med, hvad der ellers sker af store ting i jeres lokalområde. Jeres pressemeddelelse risikerer at blive overset 
eller ignoreret, hvis I sender den på et tidspunkt, hvor der f.eks. er en musikfestival eller et andet stort, lokalt arrange-
ment.

Budskab i mailen

Vær direkte og konkret og tænk: ”Vi vil fortælle, at… ” ikke: ”Vi vil fortælle om…”. På den måde tvinger I hele tiden 
jer selv til at forholde jer til, hvad formålet er med pressemeddelelsen. 
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2.

3.

4.
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GODE RÅD TIL AT  
KONTAKTE PRESSEN



Eksempel: 
Vi vil fortælle, at vores Amnesty-gruppe står bag en skrivecafé i den lokale kirke, hvor vi vil gøre kirkegængerne op-
mærksomme på, at et brev kan redde liv.  Alle kan gøre en forskel.

Når du har trykket send

Forvent ikke et ”Tak, jeg har modtaget din pressemeddelelse og vender tilbage…”. Hvis I har sendt, har mediet også 
modtaget og skal nok gøre opmærksom på, hvis de får brug for mere info.

Nogle medier kan også finde på at trykke jeres pressemeddelelse, som den er – uden at kontakte jer først.
I kan godt følge op på en pressemeddelelse. Men gør det så telefonisk og vent et par dage – ikke flere uger. 

Når du vælger at ringe og følge op

Formuler jeres historie i en linje. Det er vigtigt budskabet er klart og præcist.

Hvis I samtidig kan koble jeres historie op på offentlighedens dagsorden eller en aktuel, lokal begivenhed, vil det øge 
chancen for, at journalisten/redaktøren viser interesse.  

GOD FORNØJELSE!


