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Film hjälper barn att hitta stöd i krisen
"Vi kunde inte bara sitta overksamma när rapport efter rapport visade att
Covid 19 får barn att känna sig oroliga och otrygga. Barn har också rätt att få
veta vad som gäller. Barns rättigheter gäller ovillkorligen och alltid. Men de
kan lätt komma i skymundan när vardagen är så påfrestande som den är just
nu,” säger Ragna Wallmark från föreningen My Human Rights. Därför har vi
gjort filmen Känns det inte rätt?
Filmen är en påminnelse om att barn har rätt att känna sig trygga och
hänvisar till vår hemsida där vi har samlat organisationer dit barn kan vända
sig när de behöver hjälp och stöd, fortsätter Ragna Wallmark. My human
Rights arbetar med att sprida kunskap om barns, kvinnor och mäns rättigheter
i Sverige och världen. Det är vår förhoppning att den här insatsen kan hjälpa
barn som idag befinner sig i utsatta situationer.
Det är Knowit Experience som har tagit fram filmen. Tillsammans med dem
har föreningen sedan en kort tid tillbaka ett samarbete finansierat av
Allmänna Arvsfonden för att ta fram en digital, interaktiv tjänst av My Human
Rights pedagogiska material om Barnkonventionen. Men samarbetet hade
knappt börjat innan Covid 19-situationen pockade på uppmärksamhet och
idén om att göra något kom upp.
"Vår vision är att bidra till ett mänskligare samhälle genom digitalisering och
innovation. Därför var det självklart för oss att bidra med vår kompetens för
att nå ut till barn under denna svåra tid och då barn är extra utsatta”, säger
Pernilla Vinneby VD Knowit Experience. "Alla på kontoret räckt upp handen
för att få hjälpa till med att nå ut med detta budskap”, berättar Linda Ayres
som ansvarat för produktionen. Det här ligger oss verkligen så varmt om
hjärtat.
Nu fortsätter samarbetet med att tillgängliggöra artiklarna i

Barnkonventionen till barn och unga, men också till professioner som lärare
och poliser samt till de vuxna som möter barn inom sjukvården och
socialtjänsten.
”Det kommer att bli ett viktigt verktyg för många säger Ragna Wallmark, men
avslutar med att poängtera att just nu är det viktigaste vi kan göra som vuxna
att se och stötta de barn vi har runt omkring oss. Alla barn.
Länk till filmen: https://youtu.be/vea9foYyZH0

FAKTARUTA
Föreningen My Human Rights
Föreningen My Human Rights syfte är att stärka kvinnor, män och barns
mänskliga rättigheter
världen över. Föreningen gör det genom att sprida kunskap om FN:s
deklaration om de
mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s
konvention om barnets
rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.
Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga
kunskapen om sina
mänskliga rättigheter och stöd att hävda dem. Vi tror att det kan bidra till att
förändra världen.
Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.
Ragna Wallmark
Ragna Wallmark, ledamot i styrelsen för My Human Rights, ordförande för

Rädda Barnens
lokalförening i Vaxholm. Tidigare bland annat chef på SVT Barn &amp;
Ungdom, programchef på UR
och styrelseledamot i BRIS.
Knowit Experience
Knowit Experience är ett konsultbolag som skapar ett hållbart och mänskligt
samhälle genom
digitalisering och innovation. Deras värdeord är: Vi är schyssta, nära och
tillgängliga och vi
brinner för innovation.
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