
  

ANBEFALING MARIA BUSCH                                       Washington D.C. 5. oktober 2017  
 
 
Som chefredaktør for POV International – Danmarks største blogmedie – har jeg flere gange haft 
fornøjelsen af at udgive cand.mag. Maria Buschs skarpe, indsigtsfulde og velformulerede tekster. 
Jeg har også flere gange diskuteret dem med hende, ligesom jeg i redigeringsprocessen har haft 
mulighed for at lytte til hendes argumenter omkring processen, der har ledt til den færdige tekst. 
 
Jeg vil på den baggrund ikke tøve med at give hende min bedste anbefaling til ethvert job, der har 
kommunikation og formidling i centrum. 
 
Maria mestrer flere forskellige journalistiske genrer som debat, baggrund, reportage, essay, og hun 
er dertil altid velformuleret og præcis i sin sprogbrug. Hendes tekster er nogen af de mest læste, 
POV har bragt med et reach på sociale medier på om imod 100.000 sidevisninger. Med andre ord er 
hendes tekster, nogen som andre holder af at læse, ligesom interaktionen (debatten på især 
Facebook som reaktion på teksterne) har været intens. Hun har formået at skabe synergi mellem 
sine tekster og de sociale medier 
 
De mennesker, der har læst artiklerne, har følt sig berørt og har fundet dem væsentlige. 
 
Dertil er det mit indtryk, at Maria er både velfunderet teoretisk og praktisk – og ikke blot indenfor det 
journalistiske område. Hun researcher indgående, før hun skriver og hun har et klart og levende 
sprog, der ikke er tynget af en indforstået akademisk jargon, hvilket gør hendes tekster præcise. 
 
Hun er også velorienteret og følger med i den samfundsmæssige, politiske og kulturelle udvikling og i 
medierne. Når vi har lavet en aftale om en artikel har hun altid afleveret dem indenfor deadline, 
hvilket jeg som redaktør kan bevidne langtfra altid er tilfældet med alle mine skribenter 
 
Hvis nogen ønsker yderligere informationer eller en samtale om Maria, står jeg til rådighed. 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