Nyt initiativ bruger crowdsourcing til at fremme diversiteten
Nye undersøgelser viser, at kvinder og etniske minoriteter er underrepræsenterede som kilder i de
danske nyhedsmedier, og samme mønster tegner sig på flere områder i kulturlivet. Tuborgfondet
støtter nu opstarten af et nyt, visionært initiativ, der bruger crowdsourcing på sociale medier til at
fremme diversiteten i mediebilledet og kulturlivet.
De fleste forbinder sociale medier med feriebilleder, nyhedsstrømme, debatter og kattevideoer. Men det
nystartede diversitetsprojekt, PLURALISTERNE vil vise, at vi også kan bruge sociale medieplatforme som
Facebook, Instagram og Twitter som et fælles, demokratisk værktøj til at skabe diversitet.
Ved hjælp af crowdsourcing - dvs. i fællesskab med et stort netværk af brugere på sociale medier hjælper PLURALISTERNE aktører i mediebranchen og kulturlivet med at finde kompetente kandidater, som
indtil nu sjældent er kommet til syne eller orde i fx nyhederne, på festivalprogrammerne eller i
paneldebatterne. Det er med andre ord en måde at bruge den positive, kollektive indsats til både at
synliggøre den mangfoldighed der allerede findes i vores samfund - og bidrage til at der skabes en mere
retvisende repræsentation i mediebilledet og kulturlivet.
“Spejlinger og rollemodeller har en kæmpemæssig indflydelse på især børn og unge menneskers
identitetskonstruktion og karrierevalg, og derfor er repræsentation utroligt vigtigt. Men man hører ofte
argumentet de findes ikke, når der fx skal findes en årsag til, hvorfor bestemte minoriteter er
underrepræsenterede i medierne, eller når der mangler kvindelige artister på festivalscenerne. Ved at bruge
sociale medier som redskab, vil vi sammen med resten af Danmark bevise, at de findes ikke i virkeligheden
betyder: de findes ikke i mit netværk”, fortæller projektleder hos PLURALISTERNE, Astrid Dynesen.
En kortere vej til forandring
Kort sagt kan journalister, tilrettelæggere, arrangører af paneldebatter og bookere ved festivaler, osv.
henvende sig helt gratis og uforpligtende til PLURALISTERNE, når de fx søger en ekspert til en artikel, en
medvirkende til et tv-program, en kunstner til en festival eller en debattør til eksempelvis et folkemøde, som
adskiller sig fra normen indenfor et bestemt felt. PLURALISTERNE iværksætter så en efterlysning på de
sociale medier, og alle de tips som kommer ind fra netværket i kommentarer og på email samles til en liste,
som både sendes til efterlyseren og uploades i en database, hvor alle frit kan bruge og dele den.
"Med vores initiativ er det lige pludselig blevet meget lettere for fx journalister at være mere
diversitetsbevidste i deres kilderekruttering. Vi befrier dem for en stor del af netværksarbejdet ved at tilbyde
dem lister med kompetente, normbrydende personer og give dem adgang til helt nye netværk af
underrepræsenterede kilder. På den måde medvirker både de, PLURALISTERNE og alle der tipper og deler
til, at der skabes en bredere og dermed bedre repræsentation i mediebilledet og kulturlivet”, fortæller Astrid
Dynesen.
Fra komikere til klimaeksperter
PLURALISTERNE er en dansk pendant til det svenske diversitetsprojekt, Rättviseförmedlingen, der har
eksisteret siden 2010. Bag det danske initiativ står en gruppe frivillige ildsjæle, som i over et år har arbejdet
på at etablere projektet på græsrodsniveau.
Tuborgfondet støtter opstart af projektet i Danmark med knap 400.000 kr., og Tuborgfondets direktør, AnneMarie Skov, håber blandt andet, at initiativet vil inspirere og motivere beslutningstagere på tværs af brancher
til at udvide deres netværk:
”I Tuborgfondet støtter vi mangfoldighed i alle former for fællesskaber. Vi håber, at PLURALISTERNE,
gennem deres initiativ via de sociale medier, kan være med til at præsentere beslutningstagere inden for
kultur, medier og politik for en større bredde, end de har i deres egne netværk,” fortæller Anne-Marie Skov.

Med støtten fra Tuborgfondet vil PLURALISTERNE kunne realisere ambitionerne om at opbygge et stort
netværk af frivillige, der kan være med til at synliggøre oversete kompetencer og dermed styrke diversiteten i
medie- og kulturlivet herhjemme. Alle listerne - med alt fra gamedesignere og lydteknikere til komikere og
klimaeksperter - vil desuden indgå i et omfattende listearkiv på PLURALISTERNES kommende hjemmeside,
hvor de vil ligge til fri afbenyttelse for alle.

https://www.facebook.com/pluralisterne/
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