Så skriver du artikel eller insändare
Genom insändare till lokaltidningar, texter i församlingsbrev eller lokaltidningen kan du
sprida kunskap och öka människors engagemang för frågor om hur vi kan minska
fattigdomen och bidra till utveckling.
1.

Bästa sättet att få en text publicerad är att inte skriva för långt. Börja med att
tänka igenom vad det är du vill berätta. Välj en del istället för att försöka berätta
allt. Finns det någon särskild händelse, person, berättelse eller plats som gjorde
starkt intryck på dig? Kanske det är den historien som du har lättast att berätta.
Kan den användas som ett ex som hjälper dig att berätta om situationen i stort?

2.

Olika typer av tidningar eller informationsblad ställer krav på olika slags
presentation. Om det är en text till en församlingstidning kanske texten kan
skrivas väldigt personligt. I lokaltidningen kan det vara bra att vara lite mer
allmän. Om du ska skriva en insändare är det bra att ha en tydligt formulerad
åsikt eller budskap.

3.

Inled texten med en kort sammanfattning som väcker läsarnas intresse för den
historia du vill berätta.

4.

Om du skriver en kortare mer nyhetsinriktad text eller en insändare som ska
vara snärtig och uppmana till engagemang kan bilden av en upp och nedvänd
pyramid vara till hjälp. Ofta vill man att den viktigaste informationen ska komma
i inledningen. Fundera över frågorna: vad, vem, när, hur och varför?

5.

Om du skriver en insändare kan det vara bra att sätta en intresseväckande
rubrik som väcker insändarredaktionens nyfikenhet.

6.

Använd gärna citat från personer du mött eller intervjuat för att ge mer liv och
färg till berättelsen. Se separata tips om intervjuer.

7.

Använd gärna också miljöbeskrivningar – färger, dofter, ljud och så vidare, för
att ge en bild av landet, människor och möten. MEN det är viktigt att inte
beskriva situationen, människor och miljöer på ett sätt som kränker deras
värdighet eller gör dem till objekt. Tänk på hur du skulle vilja att du eller din
familj, ditt samhälle, blev beskriven i en text som ska läsas av andra.

8.

Hitta gärna lokala vinklar som visar att det är intressant för läsare på orten eller
i kyrkan att läsa texten. Finns det lokala kopplingar till landet, platsen,
människorna som du kan ta upp?

9.

Viktigt - skriv inte för långt! Annars är det stor risk att det inte får plats, eller att
någon annan stryker i din text.

10. Har du bra bilder? Bifoga gärna dem både med artiklar och insändare, och skriv
bildtexter till som förklarar vad bilden föreställer. Ange så långt det är möjligt
namn på personerna på bilderna så att människor i andra länder inte bara
framställs som exempel eller symboler.
11. Om du skriver en insändare - skicka den till lokaltidningarna på din hemort, till
regiontidningen eller varför inte pröva med någon av rikstidningarna!
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