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den amerikanske regering under Iran-krisen bad selskabet bag Twitter om at vente med at opgradere websitet,
fordi det ville betyde, at millioner af iranere ville miste en mulighed for at kommunikere med omverdenen på
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Twitter er et meget effektivt socialt kommunikationsværktøj, som bl.a. var en vigtig del af Barack Obamas
valgkamp. Twitter er en slags webbaseret SMS, hvor du maksimalt har 140 tegn til at kommunikere. Det giver
en helt ny kommunikationsform som både virksomheder, private, politikere og foreninger kan drage nytte af.
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