Structure of a press release - gebruik de lengte zoals je hieronder ziet en gebruik die elementen in deze volgorde.
------------------------------------------------------(Hier het logo van je XR groep inplakken)
Persbericht
Voor onmiddellijke publicatie

(Place of action) - In deze eerste paragraaf omschrijf je in maximaal tien korte zinnen de hele actie> Wat moet er
in deze eerste paragraaf staan: de vijf W’s. Wie doet de actie, Wat is de actie, Waarom is de actie, Waar is de actie,
Wanneer is de actie. Gebruik altijd het woord ‘rebellen’ en niet het woord ‘activisten’. Schrijf vanuit het
perspectief van de beweging Extinction Rebellion, Beschrijf het als ‘wij gaan dat doen’, in de actieve vorm. Hoeft
niet per se met het woordje ‘wij’, maar sommige schrijvers hebben de neiging ‘op de stoel van de journalist’ te
gaan zitten. Een persbericht is niet zoals het in de krant komt, het legt uit wat je als GROEP wil bereiken en
vertellen. De lengte van deze alinea is ongeveer zolang als je paragraaf mag zijn. Maak de inleidende alinea
vetgedrukt.
(paragraph 2)
In deze alinea vertel je iets uitgebreider over het WAAROM deze actie wordt gedaan en van welke overheid je
verwacht dat die meer doen om de klimaatcrisis en ecologische crisis tegen te gaan. Benadruk in ieder geval de
eerste van de 3 eisen van Extinction Rebellion NL ‘Tell the Truth about the climate crisis’. Gebruik een quote van
een van je woordvoerders. Bijvoorbeeld. ‘Wij rebelleren op prinsjesdag in Den Haag om extra aandacht te vragen
voor de klimaatcrisis’, zegt (naam en achternaam) van Extinction Rebellion, ‘De overheid laat ons al jaren in de
steek, daarom is het noodzakelijk dat we in opstand komen.’
(paragraph 3)
In deze alinea kan je de actie beeldend beschrijven. Zo visueel mogelijk vertellen wat je precies gaat doen. En
herhaal de noodzaak en urgentie. Gebruik nooit, nooit het woord ‘ludiek’. De klimaatcrisis is een hele ernstige
zaak, Vertel juist in krachtige bewoordingen wat er allemaal mis is met het huidige klimaatbeleid. Vertel ook over
de natuur en het gevaar van water in Nederland. Wij moeten als mensen opkomen voor de natuur, want wij zijn de
natuur.
(paragraph 4)
Sluit af met een verwijzing naar de hele XR beweging en vertel over de actie Rebel Without Borders - Opstand voor
het Leven en dat die vanaf 7 oktober in Amsterdam begint. Dat het een rebellie is waarbij mensen bereid zijn hun
vrijheid op te offeren om de overheid te dwingen een beter klimaatbeleid te gaan voeren.
----------------------------------(voeg een lijntje in om duidelijk te maken dat een nieuwe sectie begint en typ dan:)
Mededeling voor redacties, niet voor publicatie
(Use this text:) Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met onze woordvoerder (naam en
achternaam woordvoerder) telefoonnummer (telefoonnummer vermelden) of via email (email van je lokale groep)
Voor meer informatie over de Extinction Rebellion NL beweging:
Website : w
 ww.extinctionrebellion.nl
Mail voor media: media@extinctionrebellion.nl
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