Bliv fellow ved Constructive
Institute på Aarhus Universitet
Nyt: Nu to nye fellowships for 2019/2020.
Konstruktiv journalistik spiller en stadig
større rolle i mediehuse i Danmark og i
udlandet, og centrum for udviklingen af
den konstruktive journalistik ligger på
Constructive Institute, der er placeret
midt på campus på Aarhus Universitet.
Nu får danske journalister og redaktører
mulighed for at blive journalistiske fellows på
Constructive Institute i 10 måneder fra og med
september 2019 til og med juni i 2020.
Der kan søges et af de fem TrygFonden
Constructive Fellowship, som TrygFonden
finansierer, og hvor den enkelte fellow selv skal
definere sit projekt under fellowshippet.
Men nu er der også mulighed for at søge to
fellowships finansieret af Realdania, hvor der er
specifikke temaer tilknyttet. Det ene fellowship
henvender sig til journalister og redaktører, der
vil undersøge, hvordan mediernes beskrivelse
af det, der er blevet kaldt udkantsdanmark,
kan fornys med en mere fremtidsrettet og
konstruktiv dækning. Det andet fellowship
henvender sig tilsvarende til mediefolk, som vil
undersøge, hvordan dækningen af de såkaldt
udsatte boligområder kan fornyes.
Journalister og redaktører, som bliver fellows
ved Constructive Institute, vil få adgang til
undervisning på Aarhus Universitet i et
akademisk år. De vil få en uddannelse
i konstruktiv journalistik, og de vil få et

stipendium på 650.000 kroner til at dække
leveomkostningerne i perioden.
Den enkelte fellow kan sammensætte et
program og følge de forelæsninger, seminarer,
kurser og anden undervisning, som han eller
hun finder relevant for at dygtiggøre sig på
sit stofområde. Samtidig vil de journalistiske
fellows få en målrettet undervisning i
konstruktiv journalistik.
Constructive Institute drives af den uafhængige
fond, Constructive Foundation og arbejder for
at udbrede den konstruktive journalistik, både
i Danmark og internationalt igennem forskning,
undervisning, seminarer, konferencer samt
igennem fellowship-programmet.
Målet er at forny pressens rolle i det demokratiske samfund ved at gå skridtet videre fra
den eksisterende, kritiske og undersøgende
journalistik, der afdækker fejl, mangler og
problemer i samfundet, til også at undersøge
mulige løsninger på problemerne, til at
arbejde for at tegne et så retvisende billede af
virkeligheden som muligt samt til at spille en
mere aktiv rolle i samfundet.
Fellowship-programmet ved instituttet tilbyder
også fellowships til udenlandske journalister,
redaktører, hvorfor arbejdssproget er engelsk.
Læs mere om Constructive Institute og ansøg
om et af de syv Constructive Fellowships på
hjemmesiden www.constructiveinstitute.org.

Ansøgingsfristen er den 23. april 2019. Fellowshippet begynder den 26. august 2019.

