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Et	professionelt virke for	positiv forandring
– med	verden som arbejdsplads

Min	vej



Min	mor	Ella	under	krigen
med	sin	farfar.	

Hun	var	4	da	krigen startede,	
9	da	den	sluttede for	resten af
Danmark	og	10	år gammel da	
russerne endelig også forlod øen…



Min	far	voksede op	I	huset her	I	
typografernes villaby i Kastrup.	Han	var	
7	år da	krigen startede og	12	da	den	
sluttede.	Hans	far	arbejdede i frihavnen
og	var	del	af grupperne,	der	hjalp
jøderne over	til Sverige	– og	engelske
faldskærmssoldater boede under	
trappen her	i huset.	Som den	ældste
dreng – af efterhånden 6	– var	han
blevet gjort ansvarlig af sine	forældre
for	at	hverken han eller hans søskende
kom til at	tale	over	sig	til nogen …	
tyskerne havde bl.a.	indlogeret sig	på en
skole om	hjørnet…



Så da	disse to	meget unge mennesker gav
hinanden deres ‘ja’	i 1955	i Baptistkirken i Rønne
(mor	var	19,	far	var	22)	var	de	enige om	at	gøre
deres for	at	verden skulle blive et	bedre sted med	
fred – at	de	ville støtte og	styrke demokratiske
kræfter – og	at	deres hjem skulle være et	åbent
sted,	hvor man	talte om	alt	dette og	fremtiden…

FN	var	en del	af alt	det.	Som min	far	plejede at	
sige:	FN	blev til,	fordi det	er så utrolig meget
bedre at	gamle mænd (det	sagde han)	sidder og	
forhandler til langt ud på natten,	end	at	unge
mænd slår hinanden ihjel.



Så jeg voksede op	i en ‘FN-Familie’	
– i krigens skygge og	med	en lysere fremtid
som målet:
Far	var	formand for	FN-forbundets afdeling
på Bornholm,	min	mormor var	kasserer,	
far	havde som lærer på Nexø Skole	ofte
afrikanere og	asiater som gæstelærere
– og	de	kom hjemme hos os,	ligesom alle
de	store	elever på skolen – og	mor	sørgede
for	at	det	hele	kunne lade	sig	gøre med	
bradepandekage,	kaffe – og	alt	det	andet
der	hører til – når man	også har	børn…



The	Universal	Declaration	of	Human	Rights
Menneskerettighedserklæringen

http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/C100/C1007/



The	Universal	Declaration	of	Human	Rights

https://www.youtube.com/watch?v=GWjguo545vE

Eleanor	Roosevelt	(1884–1962)
Som formand for	FNs	menneskerettigheds
kommission var	hun den	drivende kraft I	
udearbejdelsen af 1948s	‘Charter	of	liberties’	
som altid vil være hendes eftermæle:	
The	Universal	Declaration	of	Human	Rights.



The	Universal	Declaration	of	Human	Rights

Artikel	1.
Alle	mennesker	er	født	frie	og	lige	i	værdighed	og	rettigheder.	
De	er	udstyret	med	fornuft	og	samvittighed,	og	de	bør	
handle	mod	hverandre	i	en	broderskabets	ånd.

Artikel	2.
Enhver	har	krav	på	alle	de	rettigheder	og	friheder,	som	
nævnes	i	denne	erklæring,	uden	forskelsbehandling	af	nogen	
art,	f.	eks.	på	grund	af	race,	farve,	køn,	sprog,	religion,	politisk	
eller	anden	anskuelse,	national	eller	social	oprindelse,	
formueforhold,	fødsel	eller	anden	samfundsmæssig	stilling.



The	Universal	Declaration	of	Human	Rights
- Med	focus	på ytrings- og	mediefrihed

Article	19.
Enhver	har	ret	til	menings- og	ytringsfrihed;	
denne	ret	omfatter	frihed	til	at	hævde	sin	
opfattelse	uden	indblanding	og	til	at	søge,	
modtage	og	meddele	information	og	tanker	
ved	et	hvilket	som	helst	meddelelsesmiddel	
og	uanset	landegrænse



The	Universal	Declaration	of	Human	Rights

Det	var	kun 8	år før jeg blev født at	
menneskerettighederne blev skrevet ned.

Som jeg voksede op	i 70’erne	
blev de	– og	alt	hvad de	står for	-
mit kompas og	min	ledetråd.

Jeg var	ikke I	tvivl om,	at	værdier var	det	helt
afgørende I	alle forhold
- og	at	jeg skulle kende mine!



Women’s	Institute	for	Freedom	of	the	Press
Washington	DC

1982-83	Praktikophold



Women’s	Institute	for	Freedom	of	the	Press
Washington	DC

3	principper for	feministisk journalistik:

1)	INGEN	ANGREB	PÅ	MENNESKER
2)	MERE	FAKTUEL	INFORMATION
3)	MENNESKER	SKAL	TALE	FOR	SIG	SELV
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Kvindebølgerne
Sokkelund	Radio

.



Et	modbillede I	lyd

Mit speciale om	radiomediets
potentielt frigørende kraft for	
kvinder.

På basis	af teorier om	
kvinders plads (eller
manglende)	i offentligheden
generelt og	på kulturelle
scener og	i medierne specifikt.

Og	jeg rejste rundt I	Europa	
for	at	finde frem til
kvinderadioer – og	lære
hvordan kvinder brugte
medierne I	andre lande…



Radio	Donna,	Rom



Radio	Pleine Lune,	
Ferney-Voltaire,	
Frankrig



Women’s	Airwaves,	London



Vrouwenradio,	Amsterdam



Radio	Ellen,	Stockholm



Radio	Air	Libre,	Bruxelles



- Og	jeg fremstillede det	
altsammen I	en rapport	–
den	første af sin	art	
nogensinde

- – der	var	jo	ikke internet	
– og	nærradio var	nyt
overalt i Europa



- Og	jeg tog	til Montreal,	
hvor den	første verdens-
konference om	nærmedier
nogensinde fandt sted
sommeren 1983	og	
fremlagde resultaterne.

- Jeg var	i	bestyrelsen for	
konferencen med	særligt
ansvar for	det	nordlige
Europa	og	kvinderadio



Og	på baggrund af mit aktive
nærradioarbejde blev jeg
‘head-hunted’	til den	ny-
startende TV	kanal på
Bornholm	– I	Bornholmerens
gård,	støttet af arbejder-
bevægelsen.

TV	Bornholm	var	
Danmarks første nær-TV.

Vi	arbejdede I	alle
funktioner:	som journalister,	
kamera-folk,	redigerings-
teknikere,	producere,	
planlæggere…	

Og	jeg fik lov til at	låne VHS-
kameraet her	med	til Nairobi,	
til kvindekonference
sommeren 1985



Her	dokumenterede jeg hvordan afrikanske kvinder brugte
medierne – og	arbejdede I	dem.	Og	ved hjemkomst
redigerede jeg filmene og	holdt foredrag med	brug af filmene
i en del	europæiske lande (kontakter fra min	nærradiotur).



 

Vild i varmen !
Om

Afrikanske kvinders 
kraft og styrke

Performance, billeder, lyd, 
dans og dufte i

’Bar Bue’ i Huset i 
Magstræde

1987

Bente Schwartz &
Birgitte Jallov



Og	jeg tog	til Indien for	dels at	
dokumentere hvordan danske
fagforeninger støttede arbejde for	
plantagearbejderkvinder i
teplantagerne,	kvindernes vilkår I	
fiske-landsbyer,	og	hvordan kvinder så
på vestlig bistand (stadig med	
TV	Bornholms VHS	kamera).	
Her	er jeg sammen med	Karuna	
(jeg boede på hendes tag),	Bhavani	og	
Karunas datter Ami	i Madras	(Chennai)	
Indien,	1986.	

Filmene blev vist på TV	I	Danmark,	jeg
tog	rundt I	fagforeninger og	viste
filmene – og	Kvindernes U-landsudvalg
inviterede Danida til debat med	
udgangspunkt i filmene.





1988	– 1992	arbejdede jeg i Geneve med	FN-organisationen ILO.	
Her	var	jeg det	først år ansvarlig for	at	dække organisationens arbejde I	
Afrika	journalistisk – og	fik hereafter	lov til at	starte en ny afdeling,	
ansvarlig for	‘udviklingskommunikation’	– nyt for	ILO.	Jeg rakte ud til
FAO	i Rom,	der	allerede var	i gang	og	lærte af og	med	dem.



Som informationschef I	BMC	1992-1996	støttede jeg arbejdet med	at	transformere medierne i
de	baltiske lande,	Rusland nær Østersøen og	Polen med	overgangen fra et-parti systemer
med	en regerings-kontrolleret medie-virkelighed,	til én,	der	kunne styrke og	støtte udviklingen
af en demokratisk medievirkelighed.	Organiserede konferencer,	møder,	workshops	og	satte
organisationens administrative	systemer op.



Hvor ‘Women	on	the	air’	i 1983	var	den	
første ‘directory’	over	kvinderadioer og	
kvindenærradioer I	Europa,	var	‘Women’s	
Voices	Crossing	Frontiers’	dens	opfølger I	
1996 – nu	også med	initiativer i de	tidligere
østeuropæiske lande.

Oversigten er igen sammensat af mig –
denne gang	I	samarbejde med	‘Women’s	
International	Network’,	skabt indenfor
AMARC	(Association	Mondial	des	Radios	de	
type	Communitaires),	der	blev grundlagt
ved konferencen I	Montreal	I	1983,	som jeg
var	med	i bestyrelsen for,	og	hvor jeg
fremlagde mit første kortlægningsarbejde.	



Hvad betød disse
baggrunde for	
mit værdi-
grundlag og	
mine	tilgange til
arbejdet med	at	
gøre verden til et	
bedre sted
– ikke mindst
for	kvinder???



Cornerstones	for	my	work Work	Approaches

Human	Rights

People	shall	speak	for	
themselves

Feminism

Master	of	
Communication

Building	on	strengths:	
Appreciative	Inquiry																											

Building	consciousness	
and	understanding

Securing	ownership	of	
priorities	and	processes

International	networking

Participation	and	
engagement

Empowerment

People	are	subjects	of	
their	own	development

Sustainable	Change

Striving	to	contribute	to	
sustainable,	people-centred	
and	rights-based	change
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Og	jeg kom hen	hvor jeg skulle,	via	transport	
- Til lands	…



- Til lands	…



- Til vands …



Og	i luften!	



Med	feltarbejde i mere	end	300	forskellige virkeligheder
og	mere	end	70	forskellige lande







Et	professionelt virke for	positiv forandring
– med	verden som arbejdsplads

Om	at	møde mennesker



For at få en fornemmelse af de virkeligheder, hvor meget af mit
arbejde finder sted,
tager jeg jer med til Muzingadzi,
i det centrale Mozambique i Afrika

Tidlig morgen -
en hvilken som 

helst dag…











































Det er Muzingadzi,
Men det kunne være…
hvorsomhelst



Første case	– Mit arbejde og	liv	som chefrådgiver og	chef	for	UNESCO’s	til dato største
medieudviklingsprojekt nogensinde – i 6	år i Mozambique.

Vi	startede med	beskeden finansiering – men	som jeg lærte:	“Alle vil gerne have	del	i en
success”,	så donorer kom til os og	tilbød at	bidrage til projektets videre udvikling.	

Det	blev til ialt 14.7	mio.	USD	i de	6	år jeg var	der	– og	det	er meget til medieudvikling.



Blandt mine	allerførste
handlinger var	at	få
udskrevet en logo	
konkurrence så vi	havde
en klar og	genkendelig
identitet allerede efter
1	måned.

Med	det	fik jeg i
projektets 2.måned	sat	
gang	I	et	enkelt
månedligt nyhedsbrev,	
der	sikrede at	alle i det	
nyligt demokratiserede
land	vidste,	hvad der	
skete – det	var	mindre
mystisk og	mindre
udfordrende for	magten.

Dette var	med	til at	sikre,	
at	vi	kunne arbejde frit	
med	at	etablere mang-
foldige og	forskellig-
artede medier i landet,	
Mozambique.



Projektet arbejdede med	at	transformere medievirkeligheden fra et-parti regerings-
kontrollerede medier,	til en medievirkelighed,	der	kunne understøtte skabelse af et	
demokrati og	større individuel frihed.	Herunder:

Mine	mandlige afrikanske chefer havde svært ved at	klare,	at	det	var	en kvinde – ‘nordfra’	
og	hvid - der	skulle sidde med	ansvar for	dette store	og	meget sensitive	projekt – med	
samme formelle status	some	UNESCO’s	Head	of	Office	og	landerepræsentant.	
Mindst en gang	om	året kom de	og	nævnte,	at	de	havde overvejet om	jeg skulle fyres?
Heldigvis havde jeg styr på mit,	skabte gode resultater og	havde gode relationer til alle,	også
magthaverne på nationalt plan	og	i alle de	virkeligheder vi	arbejdede i …	så de	lod være.	



Alligevel var	det	
en stor og	
meget glædelig
overraskelse
ved min	
afrejsereception
i Maputo	at	
modtage denne
anerkendelse!



Da	jeg kom til Paris	til debriefing	efter de	6	år i Mozambique	og	de	tilbød mig at	blive chef	
for	et	at	de	7	UNESCO	landekontorer,	der	manglede en chef	(jeg kunne selv vælge),
spurgte chefen for	deres personalekontor,	om	jeg kunne forklare,	hvorfor dette projekt var	
blevet en så utrolig success?	

Jeg beskrev de	ledelsesstrategier,	jeg mente havde bidraget væsentligt,	og	jeg forklarede,	at	
projektet havde fundet sted på en unikt sted i historien,	hvor landets ledere var	parate til
forandring efter 20	års krig – de	ønskede virkelig fred og	demokrati - og	donorerne var	med.

Og	så sagde jeg,	at	det,	der	i	virkeligheden betød den	helt afgørende forskel var	PASSION:	
En tro på og	kærlighed til de	mennesker vi	arbejdede med,	et	ønske om	at	skabe et	bedre liv	
for	dem.	Det	syntes hun godt nok var	noget mærkeligt noget at	sige!	Men	det	var	rigtigt!



Vores første seminar	for	kommende ledere af de	
nærradioer vi	støttede I	projektet – der	var	1	kvinde



Efter nogle år holdt vi	den	første ‘kvinde-nærradio-festival’	med	2	kvinder fra hver
af landets nærradioer – godt 40	på dette tidspunkt.	Det	blev en skelsættende
begivenhed for	mange	deltagende kvinder,	som tog	hjem og	startede
kvindegrupper,	der	arbejdede med	hele	livet – også via	nærradioen,	men	ikke kun.	
En af vores store	udfordringer var	at	sikre,	at	den	pludselige indsigt i rettigheder og	
muligheder som kvinder,	ikke ville betyde et	opbrud af alt	for	mange	familier –
men	en begyndende,	gradvis udvikling og	forandring lokalt.



Kvinder lytter,	
deler,	udvikler,	
griner – har	
det	godt
SAMMEN	-
ved vores
første kvinde-
radio	festival	i
Mozambique









Men	vi	støttede ikke kun
nærradioer – også den	nationale
radio	– Radio	Mozambiques –
regionalradiostationer.

Her	en åbningsceremoni,	hvor jeg
som leder af projektet,	der	
finansierede alt	udstyret,	taler om,	
hvordan vi	så væsentligheden af at	
den	nationale radio	også havde
lokale/regionale radiostationer,	
som kunne være UAFHÆNGIGE,	
selvstændige stationer	
(det	var	VORES	krav for	at	støtte –
og	det	var	NYT!)



En anden taler var	landets præsident,	Præsident Chissano,	som jeg ikke
havde mange	– men	nogle – anledninger til at	udveksle tanker	om	
mediernes rolle i landet (og	vejret og	vejen til Xai Xai…)	med.

En fin,	åben og	‘hyggelig’	kontakt,	også her,	hvor jeg spørger,	om	det	
virkelig er ham,	der	skal give	mig kage?	
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Om	at	møde mennesker



Et	professionelt virke for	positiv forandring
– med	verden som arbejdsplads

Om	at	møde mennesker
- det	handler	bl.a.	om…



Om	at	lytte og	lære - forstå



- Om	at	skabe sammen – i fællesskab



…	at	med-føle – også for	at	forstå



At	tage ansvaret på sig	– som hende,	den	der	senior	
professionelle – der	sørger for	at	alle ved,	hvad det	handler	om:	
svar på spørgsmål som:	“hvorfor er hun her	– hende den	hvide



Om	at	lytte – her	en
fokusgruppe med	kvinder i en
landsby laaaangt ude – 5	timers	
kørsel fra hovedstaden



…	og	at	kunne grine
inderligt af sig	selv,	
når man	er ved at	
falde over	
en andens fødder…



…	og	I	bjergene I	Laos	–
I	Xieng Khouang
provinsen – I	landets
første nærradio



…	var	der	lige pludselig en
workshop	deltager mere…





Det	var	koldt (!)	
oppe i bjergene i
Xieng Khouang
provinsen,	hvor
der	derfor også
var	tændt bål inde
i huset,	hvor vi	
mødtes til en
evaluering af
deres nærradios
resultater.

Jeg havde taget alt	
mit tøj på den	
morgen,	som jeg
overhovedet
havde med	på
turen:	tre kjoler,	
to	par	lange
bukser,	en (tynd)	
frakke og	et	sjal.	
Så gik det	fint!



Udover at	det	nærradioprojekt jeg arbejdede med	i 5	år (on	&	off)	i Laos	bragte de	forskellige
etniske grupper sammen (som ellers IKKE	havde kontakt I	land-områderne),	sørgede vi	også
for	at	mobilisere mennesker med	handicaps.	Denne	unge kvinde til venstre har	kun een arm,	
og	var	I	begyndelsen MEGET	genert.	Men	hun voksede og blev en RIGTIG	god

‘broadcaster’	og	en god	rollemodel for	andre!



Smagning af den	lokale risbrændevin var	en
væsentlig del	af ritualet,	når en familie inviterede
ind – her	i forbindelse med	fokusgruppe samtaler
med	lokalbefolkningen I	bjernene i Laos.



Lederne af de	tre sprog-redaktioner ved den	
første nærradio,	jeg var	med	til at	støtte i Laos



Efter en ‘formative mid-way evaluation’ i Lao PDR – for UNDP:

“I would like to stress once again that it was a pleasure for all of us to work with you. 

Rather than scared and awed by the unresolved issues, your mission has left 
everyone here energetic and keen to tackle what is left to do – quite a remarkable 
outcome of an evaluation mission! … 

Most importantly the major stakeholder in the project accepts and shares the 
major findings and has agreed to implement the recommendations.”

Matthias Meier, Programme Analyst
UNDP, Lao PDR



Kvindelig omskæring – en case



Hvad er det	nu	det	handler	om?
• Det	handler	om	at	møde mennesker – der	hvor de	er
• Ikke bare	at	vise,	men	at	HAVE	stor respect	for	dem…	hvor de	nu	er
• Sørge for	at	ALLE	kan sige noget – at	give	
• De	er eksperter på deres situation
• De	har	grunde til at	gøre hvad de	gør – kvindelig omskæring =	

nødvendigt for	at	kunne blive gift.	Ikke bevidstløst og	dumt



Hvad er det	nu	det	handler	om?
• Det	handler	om	at	møde mennesker – der	hvor de	er
• Ikke bare	at	vise,	men	at	HAVE	stor respect	for	dem…	hvor de	nu	er
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Jeg udvikler tanker,	metoder – og	jeg lærer
• I	mødet med	mennesker – alle vegne
• Når jeg underviser
• I	mine	netværker



En dag	efter et	planlægningsmøde
på en provins-TV	station	i Ho	Chi	
Minh’s	hjemby (Vinj)	i Vietnam	,	
kom en spændende lokal forfatter,	
og	inviterede mig på en tur	til
særlige steder i byen – og	vi	blev
her	foreviget ved hans buste på
TV	stationen.



Networking…	í	Filippinerne



Networking	– her	taler jeg ved AMARC’s	11.	
internationale kongres I	Ghana.	Den	første var	i
Montreal	i	1983,	hvor jeg var	med	til at	starte
organisationen.



Networking…	i Myanmar



Og	med	masser af undervisning –
her	i hvordan man	(i 2000)	kunne
bruge CDrom som et	medium	til at	
få en masse	information	ud,	hvor
der	intet internet	var	(det	var	jo	
virkeligheden de	fleste steder i
Mozambique	dengang).



Og	meget af mit arbejde handler	om	at	systematisere indsigter og	uddrage lære til senere brug.	
Her	fra en evaluering i	2018	i	Rwanda,	hvor et	fantastisk projekt havde haft	success	– bl.a.	via	‘Communication	
for	Development’	– med	af løfte mere	end	25.000	mennesker ud af alvorlig fattigdom og	underernæring på 9	år.	
Projektet havde lykkedes med	at	skabe disse positive	forandringer på disse områder:
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Balance	mellem
professionalisme og	menneskelighed



Rethinking Media Development through Evaluation – Beyond 
Freedom
Jessica Noske-Turner, skriver i sin PhD/ nye bog blandt andet:

”Of these four evaluations described as participatory, three were 
authored or co-authored by Birgitte Jallov, who is known among the 
media assistance consultant and evaluator community for her use of 
these kinds of approaches…” 

Et	eksempel på at	jeg er et	kendt navn i de	kredse,	hvor jeg arbejder – med	medieudvikling,	
med	styrkelse af kvinder – bl.a.	i medierne – og	evaluering.	

Jeg kan nævne at	et	af Jessica’s	mål med	sin	PdD /	bog	var	at	beskrive hvordan man	kunne
inddrage dem,	der	evalueres bedre – ‘participatory	evaluation’,	som jeg netop har	arbejdet
med	(naturligvis – efter min	beskrivelse af mine	arbejdsmåder tidligere I	denne
præsentation).	



Metangula – en case















Stor ære at	få 2	duer som tak
– men	hvad stiller	man	op	med	dem?



I	NIGER	
med	Kadi







Inviteret til dans	i Burundi



Styrke civilsamfundet I	Yemen
- en mini-case







Mohammad,	en fantastisk grafiker
fra Aden	i Yemen,	mente at	min	
første selfie	skulle være med	ham.	
Det	fjollede billede siger meget om	
grundstemningen ved vores
workshop.	De	første 3½	dage.

På dag	4	af workshoppens 5	dage
fandt der	et	Al	Quaeda angreb sted
på forsvarsministeriets område,	
hvor tyskerne/GIZ	– som jeg
arbejdede for	ifm denne workshop	i
Yemen	– havde støttet en
sundhedsklinik.	GIZs	tyske chef	og	
chefen for	miljøkontoret var	på
klinikken under	angrebet.	Og	blev
dræbt.	Jeg havde spist frokost med	
chefen dagen før,	hvor vi	planlagde
workshoppens afslutning.	

Den	kom han jo	altså ikke til…



Workshoppens deltagere – seje civilsamfundskæmpere –
alle – der	arbejdede for	bedre vilkår i deres belastede land.



Hilser Guvernøren velkommen til nærradioåbning



Ved afslutningen af et	brag	af en workshop	med	‘Gender	Media	Connect’	I	Harare,	
Zimbabwe,	hvor de	havde formuleret deres strategiske plan	for	de	næste 5	år.



Ved afslutningen af en valideringsworkshop efter den	resultat-evaluering
jeg havde gennemført af nærradioer i Kenya,	Tanzania	og	Uganda



Ved afslutningen af en workshop	I	Kiev,	Ukraine,	hvor vi	havde arbejdet med,	hvordan de	
nationale planer	for	mere	transparens,	mindre korruption og	større civilsamfundsnytte af
indtægter fra olie- og	mineindustrien,	kunne virkeliggøres i de	regionale områder,	hvor mest
minedrift finder	sted – og	begrænse dens	ofte meget negative	følger for	lokalbefolkningen.



Mit arbejde med	mine- og	oliedrift ledte også
til at	jeg faciliterede en international	3-dages	
konference om	beskatning indenfor disse
områder.	Ved afslutningen fik jeg en hilsen fra
verdensbankens repræsentant,	hvor han
takkede mig og	sagde at:	



Og	hvis nogen skulle være i
tvivl tog	jeg dette snapshot	
ved et	hoteltoilet i Rwandas
hovedstad Kigali	for	nylig.	



…	og	alt	er jo	ikke arbejde.	Her	min	mor,	mine	unger og	mig ved vandfaldene
i en af Mozambiques grænsebyer i 2000.



Det	var	vist	det?
birgitte@empowerhouse.dk


