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Nettstøyen er stor. Selv om et 
budskap er aldri så bra eller vel-
begrunnet og selv om en er aktiv 
på Facebook og Twitter, kan det 
være vanskelig å nå ut. Men hvis 
flere sender ut det samme bud-
skapet samtidig er kraften større.

En nettside med navnet Thun-
derclap (Tordenskrall) skal hjelpe 
deg med dette.

Den internasjona-
le faglige samorga-
nisasjonen (IFS eller 
ITUC på engelsk) had-
de kongress i Berlin 
fra 18. til 25. mai. Tu-
sen av verdens frem-
ste faglige ledere sam-
les hvert fjerde år. I 
forbindelse med kon-
gressen starter de en 
kampanje mot de sla-
veriliknende forhol-
dene arbeiderne i Qa-
tar som bygger arenae-
ne til fotball-VM i 2022 
jobber under.   De kre-
ver ny avstemning om 
plasseringen av dette 
verdensmesterskapet.

I denne kampanjen bruker de 
Thunderclap.

På Thunderclaps hjemmeside 
kan en utforme en kampanje. Ved 
å fylle ut et enkelt skjema og laste 
opp et passende bilde er det mu-
lig å invitere dine Facebook-ven-
ner og Twitter-følgere til å del-
ta i kampanjen. Du bestemmer 
selv når kampanjen skal være fer-

dig og hvilket mål du har for hvor 
mange supportere.

Når målet er nådd, og tiden 
kommet for å lansere kampanjen, 
oppdateres alle supporternes Fa-
cebook-status og det sendes ut li-
kelydende Twitter-meldinger på 
alle Twitter-kontoer. Hvis det er 
100 supportere med i gjennom-
snitt 500 venner hver, vil bud-

skapet kunne nå ut til 
50 000 mennesker.

Når du ikke antall 
supportere, blir heller 
ikke kampanjen lan-
sert. Vi får håpe at IFS’ 
har satt seg realistis-
ke mål for sin Quatar-
kampanje, at kampan-
jen blir overoppfylt og 
ikke minst viktig at ar-
beiderne i Qatar blir 
frigjort fra slaveriet. 
Kampanjen skal være 
åpen til 11. juni.

Thunderclap har en 
gratis versjon, men de 
avanserte funksjone-
ne må en betalte for. a

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no

Neste LO-Aktuelt trykkes  27. mai
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Trampeklapp mot slaveri

31. mai 
Global dag mot tobakk

3. juni 
Syria skal etter planen 
velge president.  
 
NVEs beredskapskonfe-
ranse om kriser og ledel-
se i energiforsyningen; 
Tønsberg.

4. juni 
25 år siden massakren 
på Den himmelske freds 
plass i Beijing.

5. juni 
FNs miljøverndag.

10. juni 
LOs representantskaps-
møte med utdeling av 
LOs kulturpris og be-
handling av beretning og 
regnskap for 2013. Av-
rundes med temakonfe-
ranse om arbeidslivskri-
minalitet og sosial dum-
ping.

11. juni 
Riggkonferansen 2011 

med fokus på HMS, teknolo-
gi og effektiv drift av norsk 
sokkel; Stavanger.

12. juni 
Den internasjonale dagen 
mot barnearbeid; rundt 200 
millioner barn utnyttes. 
 
NBBLs boligpolitiske konfe-
ranse; Oslo.

Skjermdump  av iTucS kampanje.


