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Den interaktiva filmen som gör skillnad
för barns framtid
SOS Barnbyar låter dig som tittare att få vara med och påverka barns framtid i
en interaktiv film. Som tittare förvandlas du till en aktiv nyckelspelare som
kan påverka hur framtiden för barn i utsatthet ska se ut. Med initiativet Play
Your Part visar SOS Barnbyar hur stor skillnad vi tillsammans kan göra för
barns rättigheter.

Nu lanserar SOS Barnbyar sitt nya initiativ Play Your Part, för att väcka
engagemang och visa på den kraft som uppstår när vi tillsammans bidrar till

en tryggare framtid för barn som lever i utsatthet. Initiativets första del består
av en interaktiv film, där tittaren ställs inför valet att påverka ett barns
framtid – eller att lämna ett barn därhän, i otrygghet. Det är en dramatisering
av verkligheten som fortfarande är hänsynslös mot miljontals barn världen
över. Genom att swisha pengar till organisationen påverkar tittaren
händelseförloppet – och kan genom det vara med och trygga barns nutid och
framtid.
SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Men idag står
världen inför stora utmaningar som driver ännu fler människor in i fattigdom.
Från strukturella problem till klimatförändringar och konflikter.
Konsekvenserna är många; barn tvingas jobba istället för att gå i skolan,
föräldrar tvingas gifta bort sina döttrar, eller att överge sina barn redan vid
födseln.
–Vi har höga mål för 2020. Då vill vi kunna hjälpa dubbelt så många barn.
Därför måste vi få fler människor att gå från att vilja bidra – till att faktiskt
göra det. I vår interaktiva film upplever du skillnaden du kan göra genom att
swisha en mindre summa. Med initiativet Play Your Part vill vi visa på kraften
vi har tillsammans och bjuder in ännu fler människor att bidra med sin vilja,
sitt engagemang och sin tro på att det här är möjligt, säger Jenny Norelius,
Gruppchef Kommunikation & Försäljning på SOS Barnbyar.
Konceptet lanseras under oktober och kommer synas på TV, YouTube,
Facebook och i egna kanaler. Framöver kommer fler initiativ inom Play Your
Part lanseras.
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Vi vill se en framtid där alla barn får växa upp i trygghet. Växa upp till
självständiga vuxna som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin
omgivning. Det kan låta enkelt. Men det kräver metodiskt och hårt arbete –
som tar tid. Och barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta. Vi vet att vårt

arbete skapar förutsättningar för en tryggare värld. Genom påverkansarbete,
familjestärkande insatser och utbildningsprogram gör vi allt vi kan för att
trygga barns nutid och framtid. Och vi fortsätter att ständigt söka nya,
innovativa lösningar för att säkra barns framtid.
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