Nye metoder i undersøgende journalistik
Ledernes Mødecenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S
27., 28. og 29. april 2015
Kursusledere Nils Mulvad og Tommy Kaas, Kaas & Mulvad
Program:
27. april
9.30 -10.00 Morgenmad, kaffe, te – tænd for computeren
10.00-10.15

Velkommen – præsentation

10.15-10.30

Intro til kursets program

10.30-12.20
Samarbejde i skyen
I langt de fleste tilfælde er Googles dokumenter tilstrækkelige sikre for
journalister. De viser basalt, hvad der er muligt. Vi gennemgår med
konkrete øvelser, hvordan du bruger drev, groups, docs og offline
værktøjer.
12.30-13.15

Frokost

13.15-14.00
SwissLeaks v. Crina Boros, Great Britain
Crina Boros var fact checker på ICIJ-projektet Swiss Leaks. 60.000
lækkede dokumenter blev analyseret i et samarbejde mellem 140
journalister i 45 lande.
14.00

Kaffe og kage

14.15-16.00

Practical encryption for journalists v. Crina Boros.
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Sådan beskytter du dig selv, din computer og din kommunikation. Sørg
for, at du har administratoradgang til din computer, så du har ret til at
installere software på den.
16.15-17.00

Data og sammenhæng

Hvor og hvordan finder du data til din historie? Praktisk øvelse i at tænke
på datamuligheder og videretænke til yderligere data.
28. april
8.30 -9.00 Morgenmad, kaffe, te – tænd for computeren
9.00-10.30 Lægers misbrug af forskningsmidler v. Morten Pihl, Jyllands-Posten
Morten Pihl fortæller, hvordan han rent praktisk har arbejdet med
aktindsigtsdelen i historierne om lægernes misbrug af forskningsmidler.
Hvad skal man skrive for at få oplysningerne ud? Hvordan følger man
op?
Han kommer samtidig ind på, hvordan man håndterer kilder, der inden en
historie er offentliggjort, lægger spørgsmål og svar på nettet.
10.30-12.15
Nye værktøjer i offentlighedsloven
Temaindsigt og databaseadgang. Hvordan lægger man en taktik for at få
aktindsigt. Praktisk øvelse.
12.15-13.00

Frokost

13.00-14.45
Whistleblowers.
Hvordan finder du dem? Og hvordan kan du beskytte dem?
Praktiske metoder.
14.45-15.00

Kaffe og kage

15.00-16.00
Working with The Snowden-files v. Andy Lehren, New
York Times (Skype)
Andy Lehren talks about his practical work with the Snowden-files.
Agreements, security and his hunt for stories on this big dump of textfiles.
Perspectives and methods.
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16.00-16.30
Samarbejde – også på tværs af grænser.
Plenum-diskussion: Hvordan kan samarbejde med andre journalister
organiseres? Hvor centralt skal det styres? Hvilke ting skal aftales på
forhånd i et projekt?
29. april
8.30-9.00 Morgenmad, kaffe, te – tænd for computeren
9.00-10.00 Mobil overvågning.
Plenum-diskussion: Hvilke metoder benyttede Aftenposten til at afsløre
den mobile overvågning? Kan det gøres i andre lande? Kunne historien
være båret videre? Forberedelse til næste punkt.
10.00-11.00
Sådan afslørede vi mobilt overvågningsudstyr uden for
Stortinget v. Per Anders
Johansen, Aftenposten, Norge. (Skype)
11.00-12.15
DocumentCloud.
Hands-on træning i DocumentCloud, der er et system til at uploade,
analysere og embedde dokumenter. Gratis for medier.
12.15-13.00

Frokost

13.00-14.00
Fortsat.

DocumentCloud2.

14.00-14.15

Kaffe og kage

14.15-15.50
Spred den undersøgende historie.
Spred din historie på flere platforme og med sociale medier. Strategier oplæg og diskussion. Mål effekten. Hvordan? Hvilke overvejelser?
15.50-16.00

Opsamling.
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