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RlySry.se – säg förlåt och gör världen lite
bättre
Skuld ger upphov till starka känslor, men leder sällan till något positivt.
Förrän nu. I samarbete med Hummingbirds lanserar ActionAid RlySry.se –
sajten där de som gjort något de ångrar kan säga förlåt och samtidigt hjälpa
någon som har det svårt. Ett nytt sätt att samla in pengar och ett enkelt sätt
att visa att man ångrar sig.
Tanken är enkel: alla sviker vi någon ibland, och det känns inget vidare. Man
kan be om ursäkt, vilket gör att man känner sig lite bättre. En annan sak som
får en att må bättre är att skänka pengar till välgörande ändamål; faktum är
att det är vetenskapligt bevisat i mängder av studier. Så varför inte slå ihop
de två? Inte nog med att man verkligen visar att man är ledsen och att
vännen – förhoppningsvis – förlåter en; dessutom är man med och gör
världen till ett bättre ställe.
För att be om ursäkt loggar man in, väljer vem man vill be om förlåtelse, vad
man gjort och hur mycket man vill skänka. Sajten är knuten till Facebook för
att man enkelt ska hitta sina vänner, men också för att sajten ska spridas så
brett som möjligt och inspirera fler att säga förlåt.
– Vi gillar att testa nya insamlingsmetoder som gör det lätt att ge en gåva! Vi
tycker att det ska bli spännande att pröva ett grepp som vänder sig specifikt
till Facebook-användare, säger Miriam Isaksson, insamlingschef på ActionAid.
Förhoppningen är att sajten ska leva länge.
– En fördel med RlySry är att den kan användas när som helst. Vi får flest
gåvor och donationer i december, men be om ursäkt kan många av oss
behöva göra när som helst på året, avslutar Miriam Isaksson.
För mer information kontakta: Emma Hernborg,
emma.hernborg@actionaid.se, 0733 80 80 74

ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat
fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus
på att stödja kvinnor och flickor.
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