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Skratt är inte ett skämt.
Skratt hjälper barn att
vara barn.

Jennifer Vidmo i Grekland 2016, foto: Alva Hamilton

Vi lever i en tid där 60 miljoner människor tvingats
på flykt. Vi lever i en tid där 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Vi lever i en tid
där barn går miste om sin barndom.
Vi lever i en tid då skrattet behövs mer än någonsin. I en tid av polarisering där uppdelningar som
”vi” och ”dom” tar över våra samtal, likaså resonemang om hur vi inte har råd att hjälpa fler med
efterföljande argument om hur ”flyktingar” är ett
hot mot vår säkerhet.
Men vi lever också i en tid där fler och fler människor
engagerar sig för att ändra detta. Fler och fler gör
det till sin livsuppgift att arbeta för att alla människor
ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter. Fler
och fler inser att vi alla kan bidra till att förändra
världen. Vi har en lång väg att gå och det kommer
att vara kämpigt men jag är och förblir optimistisk.
Det har gått 20 år sedan några eldsjälar samlades
kring en riktigt bra idé och sedan valde att kämpa
för att den skulle bli verklighet. Det var på en resa på
Balkan efter kriget som Nalle Laanela, Clowner utan
Gränser Sveriges grundare, insåg att barnen som
tvingades leva i skuggan av ett grymt krig faktiskt
mådde bättre om de fick skratta. Sedan den första
expeditionen 1996 har hundratals fler genomförts
av begåvade artister som rest till barn som av olika
skäl behövt en paus, hjälp att hitta tillbaka till leken
och inte minst att bli sedda och behandlade som
de barn de är.

Det som startade som en riktigt bra idé för tjugo år
sedan har sedan dess utvecklats till att bli ett livsviktigt verktyg för att göra världen lite bättre, lite varmare, lite mer mänsklig. Om vi alla kämpar tillsammans för varje barns rätt att vara barn, om vi alla
kämpar för deras rättigheter, ja då kommer världen
ordna upp sig till slut. Jag tänker på vad en av våra
kloka artister i Rwanda sa till mig på en turné 2016:
”Låt oss sprida skratt över hela världen. För när du
skrattar kan du inte kriga.”

Skratt är inte ett skämt. Skratt är en mölighet till nya
sätt att göra saker. Skratt är möjlighet till gemenskap, möjlighet till att hämta andan och orka lite till.
Fler och fler förstår detta och tar skrattet på allvar.
Under 2016 har nya artister sökt sig till oss för att
vara med och sprida skrattet vidare, fler företag
tycker att skratt till barn på flykt är den bästa gåvan
de kan ge sina anställda och fler privatpersoner väljer att vara med och bidra.

”Låt oss sprida skratt över hela
världen. För när du skrattar kan
du inte kriga.”

Foto: Henrik Kindgren

Jennifer Vidmo
Generalsekreterare Clowner utan Gränser
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SKRATTETS BETYDELSE

									ÅRSREDOVISNING 2016

Med skratt fyller vi livet med mening
Skratt är mer än glädje. Skrattet förenar, bortom politiska, ideologiska, religiösa separationer. När andra
organisationer gör så att människor överlever fyller Clowner utan Gränser det räddade livet med mening.
Miljontals barn i världen vaknar varje dag upp till ett liv
präglat av oro för nutiden och framtiden. Deras barndom
går förlorad i konflikter, katastrofer och kriser.

Foto: Sarah Hickson, Grekland 2016

Därför finns Clowner utan Gränser. En organisation som
verkar för att alla barn i världen ska ha tillgång till sina
mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån en demokratisk
grund med kultur som verktyg för att stärka människors
psykosociala hälsa. Våra artister reser över hela världen
med syftet att få barn och vuxna som lever i utsatta miljöer att skratta, hoppas och drömma.

Styrelsen och Generalsekreteraren för Clowner utan
Gränser, organisationsnummer 802402–6521, avger
härmed årsredovisning gällande 2016, föreningens
tjugoförsta räkenskapsår.

Foto: Edward Morgan, Grekland 2016

Vilka är Clowner utan Gränser?
Clowner utan Gränser påminner barn som lever i utsatta miljöer om att de är viktiga och att det finns
andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som
bäst skapas hopp, mänsklighet och livsvilja.
Clowner utan Gränser är en ideell organisation kopplad till Clowns Without Borders International (CWBI) med den
grundande organisationen Payasos sin Fronteras (Clowner utan Gränser Spanien). Clowner utan Gränser Sverige
har sitt säte i Stockholm med kansli på Södermalm. Clowner utan Gränser grundades 1996 och bedriver verksamhet
över hela världen för barn som av olika anledningar lever i utsatthet. Allt arbete vi gör, gör vi i övertygelsen om att
det skapar en bättre värld.
Clowner utan Gränser innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under 2016 gick 6 % av
organisationens insamling till administrativa kostnader och 12 % till insamlingskostnader. Hela 86 % gick direkt till
ändamålsenlig verksamhet. Under 2016 arbetade Clowner utan Gränser i tolv länder och mötte och skrattade tillsammans med 162 336 personer.

Vision

De artister som är engagerade i Clowner utan Gränser
är alla professionella och erfarna cirkusartister, clowner,
musiker, magiker med mera som donerar sin tid, talang
och kunskap till verksamheten. Idag finns över 300 artister i organisationens nätverk.
Clowner utan Gränser samarbetar alltid med lokalt
förankrade organisationer i vårt internationella arbete
och blir ett komplement i redan existerande barnvänliga aktiviteter. Genom föreställningar, workshops, lekaktiviteter och cirkusskolor hjälper vi i stunden barn och
ungdomar att byta ut tankar på krig och oro mot lek
och framtidstro. Långsiktigt hjälper vi barnen att utveckla sina förmågor och tro på sig själva. Med skrattet som
hjälp kan vi skapa rum för att visa känslor, släppa fram
det spontana i världens allvar och hjälpa gråten att finna
tröst. Skrattet är gnistor av hopp som kan lysa upp de
mörkaste av stunder.

Målgrupp
För att förtydliga vårt uppdrag och för att konkretisera verksamheten och organisationens målsättningar har
Clowner utan Gränser valt att arbeta efter olika övergripande teman olika år som understöds av vårt fokus. Detta
är ledande i planeringen av verksamheten.

Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att
utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer.

Tema 2016: Barn i konflikt, särskilt fokus på flickor på flykt i världen och pojkar på flykt i
Sverige, och barn i utanförskap

Mission

Syftet med 2016 års fokus är att stärka de mest utsatta barnen. I världen är det färre flickor som lyckas ta sig långt
bort från konflikten utan stannar ofta kvar i mycket svåra förhållanden. Till Sverige kommer många ensamma barn,
de flesta är pojkar. De behöver vårt stöd mer än någonsin för att få chans till en bra start på sitt nya liv här i Sverige.
Genom aktiviteter för olika målgrupper arbetar Clowner utan Gränser för att nå alla barn som kommer till Sverige
på flykt.

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla
människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige är vårt uppdrag att öka
kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.
I Sverige arbetar Clowner utan Gränser också för att ge barn som kommit från andra delar av världen ett varmt välkomnande samt för att sprida information om barns rättigheter och hur dessa rättigheter gäller alla barn i världen.
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Under 2016 delade Clowner utan Gränser upp verksamheten för att både nå barn i konfliktområden i världen och
skyddssökande barn i Sverige.
Utöver vårt fokuserade område kommer delar av vår verksamhet att rikta sig till att arbeta med extremt utsatta barn
i andra typer av kontexter; extrem fattigdom, barn som drabbats av människohandel och naturkatastrofer.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Sammanställning av händelser
Under 2016 mötte och skrattade Clowner utan Gränser med 162 336 personer genom 806 aktiviteter
(föreställningar, workshops och lekaktiviteter samt utbildningar av lokal personal) som genomfördes av
169 artister i Sverige och i andra delar av världen.

Internationellt

Sverige

I syfte att uppnå föreningens ändamål 2016
genomförde Clowner utan Gränser 31 turnéer till
11 länder runt om i världen utanför Sverige under
året.

I syfte att uppnå föreningens ändamål 2016
genomförde Clowner utan Gränser 2016 tre projekt
i Sverige under året.

Verksamhet i tal

Verksamhet i tal

Föreställningar: 158
Förmånstagare: 27 007
Workshops och lekaktiviteter: 48
Förmånstagare: 2675

Föreställningar: 404
Förmånstagare: 99 126
Workshops och lekaktivitet: 108
Förmånstagare: 35 825
Utbildningar för lokal personal: 88
Förmånstagare: 378

Totalt antal aktiviteter: 206
Totalt antal förmånstagare: 27 007

Totalt antal aktiviteter: 600
Totalt antal förmånstagare: 135 329

GREKLAND

Foto: Henrik Kindgren, Grekland 2016

2016 befann sig för första gången sedan andra världskriget fler människor än någonsin på
flykt. 60 miljoner människor runt om i världen har tvingats lämna sina hem för att fly undan krig och
förtryck. Hälften av dem var barn. Till Grekland kom under året 173 450 människor över Medelhavet.
Clowner utan Gränser fanns på plats för att ge dem ett varmt välkomnande till Europa.
Foto: Edward Morgan, Grekland 2016

Clowner utan Gränser påbörjade arbetet för människor
på flykt i Grekland under 2015 men då behoven växte,
utökade och förstärkte organisationen 2016 verksamheten i landet. Under året gjordes 18 turnéer till Grekland,
både till ön Lesbos, till fastlandet i Aten och till området
Thessaloniki vid makedonska gränsen.
Clowner utan Gränsers arbete för barn på flykt har
beskrivits som livsviktigt av lokal personal. Genom mjuka lekar och spännande föreställningar gav clownerna
en tillfällig lättnad och ett andrum för barnen som lever
under stark yttre press i en minst sagt oviss situation.
Genom workshops och lek ger vi barnen en grund som
de själva och tillsammans med sina familjer kan fortsätta att bygga på efter att clownerna lämnar. Långsiktigt
innebär detta ett viktigt psykosocialt stöd och ökar barnens kreativitet och får dem att glömma sina bekymmer
för en stund. På så vis kan vi långsamt spräcka bubblorna av oro, rädslor och skräck och börja fylla livet med
mening och minnet med hoppfulla stunder.

Under 2016 började Clowner utan Gränser också samarbete med grekiska artister, vilka senare bildade organisationen “Who Nose”. De grekiska artisterna utbildades
i Clowner utan Gränsers metoder vilket ledde till att de
under året gjorde regelbundna besök till flyktinglägren i
Aten och en gång i veckan ordnade aktiviteter för barnen
där. Att samarbeta med och stötta lokala artister är oerhört viktigt för Clowner utan Gränser och något vi gjort
länge i många av våra projekt. Läs mer på sida 18.

Under 2016 gjorde Clowner utan Gränser 18
turnéer till Grekland för att möta och ge hopp
till människor på flykt. Sammanlagt gjorde våra
artister 221 föreställningar och anordnade 66
workshops och vi skrattade tillsammans med
72 663 personer.
Clowner utan Gränsers arbete i Grekland 2016 utfördes med Rädda Barnen, Röda Korset och SOS Barnbyar som partners på plats och med stöd från Unga
Klara, Gottsunda Teatern och Gävle Folkteater.

En del av turnéerna till Grekland under 2016 genomfördes
i samarbete med Clowns Without Borders International
och Clowner utan Gränsers systerorganisationer i Spanien, USA, Belgien, Storbritannien och Finland.
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Projektet finansierades under 2016 med medel från
Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Vi Gör Vad
Vi Kan och egeninsamlade medel.
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SVERIGE

Affisch: Xico Santos

Foto: Malin Grönborg, Cirkushoppet i Umeå 2016

Foto: Anna Hueta, 2016

Clowner utan Gränsers arbete för barn som
kommit till Sverige på flykt fortsätter och under
2016 kunde vi genom fyra olika projekt möta fler
skyddsbehövande barn, ungdomar och vuxna
än någonsin tidigare samt sprida kunskap och
engagemang hos allmänheten och skolbarn om
barns rättigheter.

Cirkushoppet - Drömma Skratta Våga
Är ett av dessa projekt och ett samarbete mellan
Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör. 2016
turnerade Cirkushoppet runt om i Sverige för att
besöka asylboenden och andra samlingsplatser
för människor på flykt för att bjuda på cirkus,
aktivitet och skratt. I längden skapar det arbetet
framtidstro och självförtroende.

SKRA
TTUR
-För

På tio av de orter som Cirkushoppet besöker under hela
projektperioden (2016–2017) stannar artisterna en hel
vecka för att på ett boende bjuda in barnen till en fördjupning i cirkus och andra konstformer. Under veckan
får barnen själva lära sig mer om det de sett i artisternas föreställning och sedan visa upp sina nya färdigheter
i en avslutande show för vänner och familj. På alla de
platser Cirkushoppet besöker bjuder artisterna in till en
workshop efter showen så alla får prova på det de sett
på scen och vi lämnar dessutom kvar ett cirkuskit med
instruktioner så personal och de boende kan fortsätta
träna och leka tillsammans. Under 2016 stannade artisterna en vecka i Hällnäs utanför Umeå. Efter fördjupningsveckan bjöd asylboendet in allmänheten i byn och barnen på boendet bjöd på show och visade sedan sina nya kompisar
allt de lärt sig.
Genom Cirkushoppet vill Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör också sprida kunskap om flyktingskapets ofrivillighet hos allmänheten i Sverige och skapa engagemang för dessa frågor. På varje fördjupningsort anordnar vi därför också ett informationsevenemang dit alla är välkomna för att prova på cirkus och lära sig mer om dessa frågor.
I projektet har även ett seriealbum (Gränslöst mod) tagits fram där olika serietecknare berättar sin historia på temat
för att särskilt nå ungdomar. Läs mer på sidan 21.
Foto: Malin Grönborg, Cirkushoppet i Umeå 2016

Under 2016 gjorde Cirkushoppet en åtta
veckor lång turné genom Sverige och mötte 1073 personer som kommit till Sverige på
flykt. Det gjorde artisterna genom 32 föreställningar och efterföljande workshops med
cirkus-prova-på. Under veckan i Hällnäs deltog 32 barn som fick fördjupad kunskap av
artistpedagogerna.
2017 fortsätter projektet Cirkushoppet och
ska genom två turnéer besöka fler orter i
Sverige och skratta tillsammans med ännu
fler barn, ungdomar och vuxna!

Cirkushoppet - Drömma Skratta Våga finansieras genom medel från Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Läs mer om våra andra projekt i Sverige på nästa sida.
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Foto: Nettan Kock, 2016

NÉN

Skratturnén

Kalas i parken

Välkommen till Sverige

Barn behöver tidigt få kunskap
om sina rättigheter, inte minst
för att förstå att dessa rättigheter gäller alla; skolkamrater,
flickan i sätet mittemot, hon
som flytt från ett krig och lever
med sina föräldrar i ett främmande land, pojken som flytt
hit till Sverige ensam och alla
de barn som fortfarande lever i
länder där krig är vardag.

”Akrobater, clowner och musiker i toppklass bjuder in till en
cirkusfest för alla. Fysisk komik,
magisk magi, imponerande
cirkuskonster, musik från hela
världen och clowner som vänder uppochner på allt, inklusive
sig själv, för att kalaset ska bli
ett riktigt kalaskalas!”

Clowner utan Gränser vill ge
barn som kommit till Sverige på
flykt en kärleksfull start på livet
här. Genom att sprida glädje
hos barnen byggs en trygghet
upp och ger dem en stunds vila
från tunga minnen de bär med
sig.

Skratturnén är ett treårigt projekt
som startade 2015 och turnerar till
skolor i Sverige för att tala om barns
rättigheter genom att använda skrattet som ett universellt verktyg. Det
görs genom en kombination av
show, samtal, film och ett särskilt
framtaget metodmaterial. Materialet
finns att ladda ner kostnadsfritt.
Vi vill att barnen själva ska engagera sig för barns rättigheter. Det sker
bland annat genom en klasstävling.
2016 kom 45 tävlingsbidrag in på temat ”en ny lek som är rolig och inkluderande”.
Under 2016 besökte Skratturnén 71
skolor i Umeå, Varberg, Göteborg
och Malmö och gav 13 510 skolelever
i åldrarna 6-11 en ökad kunskap om
barns rättigheter. Dessutom bjöd
vi in till öppna föreställningar och
informationstillfällen för allmänheten på Varbergs teater, Vävenscenen
i Umeå och Stora teatern i Göteborg.

Kalas i parken är den folkparksturné
som Clowner utan Gränser tillsammans med Folkets Hus och Parker
och Riksteatern bjöd på under sommaren 2016.
Kalas i parken besökte 15 orter runt
om i Sverige och 10 250 människor
kom och såg föreställningen. På flera
orter slog föreställningen publikrekord!
Särskilda inbjudningar gick ut till de
asylboenden och andra samlingsplatser för människor som kommit
till Sverige på flykt på varje ort Kalas i
parken besökte. I samråd med de lokala arrangörerna ordnades det med
busstransporter och kostnadsfritt
fika så alla som ville komma på Kalas
i parken skulle ha samma möjlighet
att göra det. I slutänden var en tredjedel av publiken människor som nyligen kommit till Sverige på flykt och
kalaset i parken blev en viktig mötesplats för nya och gamla vänner.
Projektet finansierades av Riksteatern.

Skratturnén finansieras av Arvsfonden.
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Välkommen till Sverige är ett projekt som Clowner utan Gränser drivit sedan 2014 just med syftet som
beskrivs ovan. Under 2016 gjorde vi
40 spelningar på boenden och andra
samlingsplatser för barn och unga
som kommit till Sverige på flykt.
Sammanlagt mötte och skrattade vi
tillsammans med 2174 barn.
Några av dessa spelningar var större samarbeten med Dramaten och
Boulevardteatern då barnen och
ungdomarna bjöds in till dessa
teatrar för att få fyllas av skratt och
hopp genom scenkonst. Att öppna
upp rum och göra kultur tillgänglig för alla människor i Sverige är
något Clowner utan Gränser kommer
fortsätta verka för i samarbete med
andra kulturaktörer.
Under 2016 finansierades Välkommen till Sverige och boendespelningarna inom projektet av Solstickan,
Göteborgs stiftelser, Stockholmstads
Kulturförvaltning, Jerringfonden och
Kronprinsessan Margaretas fond.
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Foto: Sydsudan 2016

Foto: Nettan Kock, Drömgalan 2016

Samtidigt som fler människor än någonsin är på flykt fortgår många konflikter
i det glömda och människorna som lever i dessa områden eller försöker fly undan dem är i en extremt utsatt situation. Clowner utan Gränser finns på plats i
många av världens värsta konfliktzoner för att sprida hopp och för att visa dessa
människor att de är viktiga och att omvärlden ser dem. Att vi ser dem.
Drömgalan

SYDSUDAN

Drömgalan 2016 gick av stapeln för fjärde året i rad i december. Återigen rullades röda mattan ut
framför Dansens Hus i Stockholm, popcornmaskinen gick varm och i foajén stod clowner som välkomnade våra gäster - barn, ungdomar och familjer som kommit till Sverige på flykt. Målet med
dagen var som alltid att ge dessa skyddsökande personer en magisk start på deras nya liv i Sverige
och för att de ska känna sig viktigast i världen.
Innan det var dags för föreställning fanns en massa roliga aktiviteter att testa i Dansens Hus lokaler. Ansiktsmålning,
en klottervägg för den målarsugne, dans- och musik hörna, sockervadd och fika, prova på-cirkus med våra pedagoger
och en massa annat roligt. När det sedan var dags för show samlades alla framför stora scen där några av Clowner utan
Gränsers clowner, akrobater, magiker och musiker framförde häpnadsväckande och skrattfyllda nummer!
Denna dag mötte och skrattade Clowner utan Gränser med cirka 250 personer som kommit till Sverige på flykt. I en
värld präglad av konflikter, stängda gränser och ovisshet är Drömgalan dess raka motsats. En dag full av förväntansfulla
leenden, mänskliga pyramider, doften av popcorn, barn som gör kullerbyttor, flygande jongleringsbollar, tokiga clowner, musik från världens hörn, barn som skrattar, föräldrar som skrattar.
Foto: Nettan Kock, Drömgalan 2016

Stort tack till alla som bidrog till Drömgalan 2016!
Tack till alla artister och volontärer för er tid och
talang, tack till RättBuss och Ofgrulia Transport & Personal AB för transport, tack till Gislerud Carpets AB
för den röda mattan, tack till MoMuMat AB för mat,
tack till Cirkus Cirkör för all hjälp, tack till Trustnet AB,
X-Machines AB och Avega Group AB för att ni köpte biljetter till Drömgalan och därmed var med och
gjorde den möjlig och tack till Dansens Hus - vår fantastiska partner under alla dessa år!

I maj 2016 reste Clowner utan Gränsers för femte gången till det konfliktdrabbade Sydsudan. Ett land
som som utropade sin självständighet från Sudan 2011 och där det sedan dess pågått stridigheter
mellan regeringsgrupper och rebeller. Situationen har förvärrats sedan 2013 och människors vardag
präglas av oro och våld. Idag är flera miljoner av befolkningen på flykt från sina hem. De flesta är barn.
Clowner utan Gränser finns på plats i Sydsudans
huvudstad Juba och arbetar där i stadens stora flyktingläger för att ge stöd till ungdomar vars behov
ofta bortprioriteras och därför befinner sig i riskzonen för våld och destruktivitet. Clowner utan Gränsers
artistpedagoger har därför bjudits in av lokalt förankrade organisationer för att erbjuda dessa ungdomar
meningsfyllda aktiviteter. Ungdomarna blir ”glädjeambassadörer” och tar med sig sina nyvunna kunskaper
och metoder tillbaka till familjer och vänner.

frustration över sin situation. De berättar hur de sett
att relation mellan föräldrar/andra vuxna och barn har
stärkts och att både tillit och ömhet utvecklats genom
de fysiska aktiviteterna. Genom cirkusen ser de att stress
reduceras hos barnen och det viktigaste av allt: de ser att
barnen får vara barn.

I anslutning till turnén 2016 gjordes en utvärdering med
vår partner Terre des Hommes och den personal som
ansvarar för barnens aktiviteter dagligen. Läs mer på
sidan 26.
Tillsammans har de byggt material, till exempel rockringar, som används flitigt. De berättar om barn som
burit på svåra trauman och som innan haft svårt att interagera med andra barn och hur de bit för bit har börjat
delta i programmen och nu upplever längre stunder av
skratt och lek. De berättar att de själva har stärkts och
genom att skratta tillsammans kunnat hantera sin egen
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Under turnén i maj 2016 spelade artisterna sju
föreställningar och anordnade fem workshops för
barn, ungdomar samt fem workshops för annan
personal i lägret. Sammantaget mötte och skrattade Clowner utan Gränser tillsammans med 2375
personer som lever på flykt i sitt eget land.
Clowner utan Gränsers arbete i Sydsudan 2016
genomfördes i samarbete med Terre des Hommes
och med finansiering från Radiohjälpens insamling
Världens Barn.
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RWANDA

BURMA

I Rwanda finns idag fem stora flyktingläger som dagligen fylls på med människor som är på flykt från
grannländerna Demokratiska Republiken Kongo och Burundi. I lägren finns också många barn som
är födda och uppväxtahär och vars verklighet och vardag är fyllda av konflikt och oro. Clowner utan
Gränser besöker dessa läger för att spela stora föreställningar och sprida skratt och lek till människorna med syfte att ge dem ny energi och hopp om framtiden.

Sedan 1962 har olika militärjuntor medvetet drivit en isolations- och
separationspolitik i Burma. Motsättningar och konflikter är vanligt
förekommande och många människor har tvingats på flykt. I skuggan
av detta är fattigdomen enormt utbredd och Burma räknas som ett av
världens minst utvecklade länder. Trots att FN:s barnkonvention är en
av få konventioner landet ratificerat lever ett högt antal barn långt ifrån
sina mänskliga rättigheter och upplever dagligen saker som inga barn

I Rwanda har Clowner utan Gränser arbetat sedan 2009 tillsammans med artistkollektivet Gisenyi Acrobats vars medlemmar
själva förlorade hem och familjer efter folkmordet 1994. Enligt
dem räddade akrobatiken deras liv och idag arbetar de för att stärka barn och unga som lever i utsatthet på samma sätt som de en
gång gjorde. Läs mer om Gisenyi Acrobats på sidan 17.

Foto: Rwanda, december 2016

2016 gjorde Clowner utan Gränser två turnéer till Rwanda. Under dessa spelade artisterna totalt 19 föreställningar för barn och vuxna i flyktinglägren samt anordnade tre
workshops för den personal som arbetar med barnen till
vardags i lägren. Genom dessa aktiviteter mötte och skrattade artisterna med 22 824 personer.
Clowner utan Gränsers arbete i Rwandas flyktingläger under
2016 gjordes i samarbete med vår partner Gisenyi Acrobats
och UNHCR. Projektet finansierades av Radiohjälpens insamling Världens Barn och egeninsamlade medel.

PALESTINA

Foto: Burma, november 2016

Palestina är ett land som under lång tid präglats av konflikter, våld och oroligheter. Tillsammans med
Assirk Assaghir - Nablus Circus School har Clowner utan Gränser sedan 2007 verkat för att skapa en
trygg plats dit barn, ungdomar och vuxna kan komma. Cirkus ger barnen, ungdomarna och vuxna
lättnad i sin extremt utsatta situation och gör det möjligt för dem att ge uttryck för sina känslor,
stärka sin självkänsla och ha roligt tillsammans.
Projektet ”Cirkus för alla” som Clowner utan Gränser driver i Palestina är just för alla. Här arbetar vi uppsökande för
att inkludera personer som definierar sig som flickor och kvinnor i cirkusens magiska värld. Detta är ett viktigt arbete
då många kvinnor och flickor är begränsade på grund av sin könstillhörighet och därför inte kan delta i sport- eller
kulturaktiviteter på samma sätt som pojkar och män. Clowner utan Gränsers artister ordnar därför särskilda cirkusträningar tillsammans med Nablus Circus School för kvinnliga elever och utbildar också nya kvinnliga pedagoger
som kan fortsätta fortsätta arbetet och vara förebilder för unga flickor.

Foto: Palestina 2016

Under turnén i juli genomförde artisterna 52 workshops
som 104 personer på Västbanken, unga flickor och pojkar och kvinnliga tränare deltog i. Målet med Clowner utan
Gränsers arbete är aldrig att barn och ungdomar ska växa
upp till att bli cirkusartister utan att skapa trygga rum fyllda av skratt, gemenskap och framtidstro. På cirkusskolan i
Nablus har vi dock tränat otroligt talangfulla elever och här finner vi förmodligen många av framtidens främsta cirkusartister.
Clowner utan Gränsers arbete i Palestina 2016 gjordes i samarbete med Assirk Assaghir - Nablus Cirkus School tack vare egeninsamlade medel.
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I Burma lever Rohingyafolket som är en av världens allra
värst förföljda folkgrupper enligt FN. Men trots att minoritetsgruppen befinner sig på flykt för att undkomma
allt svårare levnadsvillkor och trots att våldet mot dem
har drag av etnisk rensning tilldelas de inte flyktingstatus.
Den mångåriga konflikten mellan Rohingyas och den
buddistiska majoritetsbefolkningen har därför lett till att
ett stort antal människor tvingats lämna sina hem och
lever i flyktingläger i landet. Clowner utan Gränser har
arbetat för att ge stöd till Rohingyas och för att bygga
broar mellan de olika grupperna i konflikten sedan 2013.
Att träna och utbilda vuxna och personal som arbetar
med barnen i Rakhines flyktingläger till vardags är ett
stort och viktigt arbete. Genom att ge dessa personer
nya verktyg och perspektiv kan vi stärka arbetet för dessa
barns psykiska välmående. Artisterna är pedagoger och

leder workshops som ger deltagarna praktiska övningar,
lekar och metoder som skapar tillit mellan personal och
barn.
Tack vare återkommande turnéer till området har vi
haft möjlighet att följa upp och utvärdera tidigare aktiviteter. Till vår stora glädje har andra ideella organisationers personal, som deltagit på träningarna, senare
berättat för oss hur de kunnat implementera sina nya
kunskaper i sitt arbete. Inspirerade av våra metoder har
de börjat använda lokala lekar, sagor och sånger för att
bygga tillit mellan sig själva och barnen. Dessa positiva erfarenheter har nu gett dem ny energi att fortsätta
använda lek för att nå fram till barnen.
På sida 19 berättar Annabel Morgan, turnéledare och
artist på alla tre turnéer till Burma 2016, om sitt starkaste
minne från arbetet.

Under 2016 gjorde Clowner utan Gränser tre turnéer till Burma och Rakhine. Syftet med dessa var både att
sprida skratt och hopp till de barn och vuxna som lever i extrem utsatthet i skuggan av konflikten. Men även
att träna lokal personal, socialarbetare, polisen och pedagoger, som arbetar i lägren i Rakhine. Under turnéerna gjorde Clowner utan Gränsers artister 23 föreställningar och bjöd in barn och ungdomar till cirkusskolor. För personal anordnades 20 workshops. Sammanlagt mötte organisationens artister 8676 personer
i Burma under året.
Clowner utan Gränsers arbete i Burma 2016 gjordes i samarbete med Unicef och Plan International och finansierades av Radiohjälpens insamling Världens Barn och Fredsmiljonen (Folke Bernadotteakademin).
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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

Foto: Claudiu Popescu, Rumänien 2016

Demokratiska Republiken Kongo är ett land präglat av oro och väpnade konflikter. Fler än 2,5 miljoner människor
befinner sig på flykt inom landet och många flyr dagligen till grannländerna. Kriget har lett till att många barn
växer upp i en otrygg och osäker miljö. Många gånger innebär det klammeri med rättvisan och problematiken är
stor. Dessa barn löper stor risk att hamna i fängelse.
I barnfängelset i Goma har Clowner utan Gränser spelat föreställningar i flera år för att ge barnen en paus och glada
minnen. Barnen som är inlåsta här får ingen rehabilitering, skola eller annat stöd. Clowner utan Gränser påminner
dessa barn om att de är viktiga och att det finns människor som ser dem. ”Idag visste vi att det skulle bli en bra dag
när vi fick höra att ni skulle komma” sa en pojke till oss senast.

Runt om i världen finns många barn som växer upp utan tillgång till sina mänskliga rättigheter, i
en vardag ständigt präglad av fattigdom och oro. Det vill Clowner utan Gränser förändra. Därför
turnerar vi till många av de platser där dessa barn lever. För att påminna dem om att de är viktigast i världen och för att fylla dem med drömmar och framtidstro.

RUMÄNIEN
Romer är Europas största minoritet och en grupp som under mycket lång tid utsatts för diskriminering.
Många barn växer upp i fattigdom och utan tillgång till sina rättigheter som EU-medborgare.
Clowner utan Gränsers arbete i Rumänien fortsatte under 2016 och här sätter artisterna upp föreställningar och
bjuder in till workshops för barn och vuxna. De besöker romska skolor, bostadsområden som ses som illegala och
den soptipp i Pata-rât där omkring 2000 barn lever och arbetar. Genom föreställningar väcks hopp och glädje till liv
hos de personer Clowner utan Gränser möter. Det psykosociala stöd som det innebär skapar både lättnad i nuet
men även framtidstro.
Foto: Claudiu Popescu, Rumänien 2016

Foto: Demokratiska Republiken Kongo 2016

Vår partner Gisenyi Acrobats anordnade under året akrobatikträningar varje vecka för barn som växer upp på gatan i
Goma. Detta för att hjälpa dem hålla sig borta från problem och destruktivitet. Flera av ungdomarna har själva blivit
ledare efter att ha gått på träningarna under flera år och dessutom blivit till lokala samhällsaktörer och ett bevis för
hur akrobatiken kan förändra livet för barn och ungdomar.

Under turnén i september spelade artisterna tolv
föreställningar och höll i sex workshops. Under
dessa aktiviteter mötte och skrattade de med
knappt 2000 personer.

På turnén till Demokratiska Republiken Kongo 2016 följde också sångerskan Sabina Ddumba med och deltog i föreställningarna som spelades. ”Jag har sett överlevnad på en helt annan nivå, styrka och så mycket glädje. Allt kändes
så på riktigt och man sögs in i barnens energi. Den här resan har satt så många spår i mig. Jag vill åka igen. Jag är
inte klar” säger Sabina Ddumba i intervjun i TV4 Nyhetsmorgon 2016.

Clowner utan Gränsers arbete i Rumänien 2016
gjordes i samarbete med Rädda Barnen och
finansierades genom Radiohjälpens insamling
Världens Barn.

2016 mötte och skrattade artisterna med 3448 personer genom nio föreställningar och fyra workshops.
Med på turnén 2016 var också sångerska Sabina Ddumba.
Clowner utan Gränsers arbete i Demokratiska Republiken Kongo 2016 genomfördes i samarbete med War
Child UK och Gisenyi Acrobats och tack vare organisationens egeninsamlade medel.
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Clowner utan Gränsers kan artister ansöka hos organisationens styrelse för projekt de anser är viktiga
att genomföra. Under 2016 genomfördes tre artistinitierade projekt i världen, i Kina, Bhutan och Indien.

KINA
Foto: Bhutan 2016

I Shanghais förorter i Kina lever en stor mängd
barn isolerade och utan tillgång till sina rättigheter.
Deras föräldrar är migrantarbetare vilket ofta innebär
att de tvingas arbeta inom sexindustrin. Det här är barn
som löper stor risk för att själva hamna i kriminalitet,
missbruk och sexindustrin. Flickor är särskilt utsatta.
Clowner utan Gränsers arbete i Kina initierades av en av
organisationens artister som under 2016 gjorde två turnéer, varav en av dem en längre under tre månader, till
barnhem och center där dessa barn lever. Björn Dahlman
har också samarbetat med lokala artister i arbetet. Genom
att skratta och leka tillsammans skapar artisterna glada
minnen och drömmar om att en annan värld är möjlig.

Foto: Henrik Kindgren, Indien 2016

Under turnéerna i mars-maj och oktober
genomförde artisterna 33 föreställningar
och sju workshops för 6000 personer.

INDIEN
Clowner utan Gränser har arbetat i Indien sedan 2013 för att nå barn som på olika sätt lever i utsatthet. I Mumbai
arbetar Clowner utan Gränser med barn som växer upp på bordeller, barnhem och center för barn som smittats
av HIV. En bit utanför staden ligger byn Karjat och hit åker artisterna alltid för att träffa barn som sitter i fängelse.

Clowner utan Gränsers arbete i Kina under 2016 finansierades med egeninsamlade
medel och i samarbete med organisationen
Stepping Stone.

BHUTAN
Foto: Kina 2016

Som de första internationella clownerna någonsin fick
Clowner utan Gränser i början av 2016 en inbjudan från
Bhutans drottning för att komma och sprida skratt till
barn som på olika sätt lever i utsatthet. I september gick
turnén och projektets initiativtagare och artister åkte
till ett av världens fattigaste och mest isolerade land.
Enligt World Orphan Foundation finns omkring 30 000
föräldralösa barn i Bhutan som växer upp på barnhem
isolerade på landsbygden. Clowner utan Gränser ville
träffa och fylla så många som möjligt av dessa barn med
skratt och drömmar.

Genom 20 föreställningar mötte och skrattade Clowner utan Gränsers artister med
10 649 barn och vuxna under turnén.
Clowner utan Gränsers arbete i Bhutan 2016
finansierades med egeninsamlade medel.

I barnfängelset ger artisterna inspirerande föreställningar och håller i workshops för att barnen ska få prova vad de
just sett. Detta blir en möjlighet för dem att genom sin kreativitet se att en annan värld är möjlig. På turnén blev även
clownerna bjudna på show i fängelset. Det var en av pojkarna som efter vår turné året innan legat vaken på kvällarna
och tänkt på artisternas föreställning berättade han. Han blev så inspirerad att han började skriva på sin egen föreställning och genomförde sin enmansshow för artisterna och sina kamrater vid Clowner utan Gränsers besök i fängelset. I april 2017 släpps pojken ut från fängelset och ska då påbörja praktik hos en av Clowner utan Gränsers artister.
I Mumbai ligger ett av världens största red light district där barn växer upp på bordeller och tvingas gömma sig under
sina mammors sängar när kunderna strömmar in under dygnets alla timmar. Tillsammans med organisationen Apne
Aap Womens Collective har Clowner utan Gränser under flera år arbetat för att ge dessa barn ett andrum genom
att skapa trygga rum som fylls med skratt. Arbete har under åren utvecklats och 2016 inkluderades indiska artister
för att börja arrangera träningar i drama för barnen i bordellområdet och en gång i veckan blev snabbt till två då de
var så populära.
Efter att ha tränat tillsammans med artisterna under året
var det i samband med vår turné i december också flickornas tur att visa allt de lärt sig. Vi hyrde en lokal i området och vår partner såg till att barnens mammor skulle få
se showen. En av flickorna hade både sin mamma och
mormor i publiken och efteråt berättade de för oss hur
de förstod att ett annat öde än red light distrikt väntade
deras flicka när de såg henne på scen.
På turnén 2016 gjorde Clowner utan Gränser 33
föreställningar och ordnade en workshop för 3902
personer. På turnén var skådespelerskan Suzanne
Reuter också med.
Clowner utan Gränsers arbete i Indien 2016 gjordes
i samarbete med Apne Aap Womens Collective och
finansierades tack vare egeninsamlade medel.
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Artistiska samarbeten

Foto: Haiti 2016

Clowner utan Gränser arbetar ständigt för att knyta till oss samarbeten med lokala artister och grupper i vårt internationella arbete och för att skapa samarbeten utan hierarkier. Dessa samarbeten är
viktiga för att skapa en lokal förankring och bidra till utveckling på bästa möjliga sätt. Samverkan sker
både på en logistisk och administrativ nivå men även artistiskt i våra föreställningar. Det är Clowner
utan Gränsers tro att verksamheten har en större positiv inverkan på de barn och ungdomar som ser
föreställningarna om de också känner sig representerade i vad de ser på scen.

HAITI
Tisdagen den 4 oktober 2016 drog orkanen Matthew
in över Haiti med en vindstyrka på 230 kilometer i timmen. Skyfall och 16 meter höga vågor översvämmade
kusten, rev ner träd, slet bort hustak och skadade vägar och broar. Orkanen drabbade ett redan sårbart land
som de senaste åren kämpat för att återhämta sig från
den förödande jordbävningen 2010.

Turnén genomfördes under andra halvan av december
vilket innebär att clownerna var på plats under julen och
blev ett positivt tillägg i högtidsfirandena. Artisterna bjöd
på en bred föreställning fylld av mim, clown, jonglering,
akrobatik och musik och anordnade lekworkshops för
barn, ungdomar och vuxna för att ge dem en stunds
paus mitt i all oro.

Efter orkanen Matthew var tusentals barn och deras
familjer är i stort behov av stöd. Många människor förlorade nära och kära, sina hem och fick sina försörjningsmöjligheter omintetgjorda vilket kommer att påverka
dem en lång tid framöver.
Trots att biståndet till landet efter orkanen var stort och
omfattande levde människor efter två månader fortfarande i extrem utsatthet. Andra organisationer på plats
berättade för Clowner utan Gränser att ”det som behövs
här nu är skratt, särskilt inför de stundande högtiderna”
och efter att Clowner utan Gränser mottagit en gåva från
Tui kunde årets sista turné 2016 gå till Haiti.

Rwanda och DR Kongo

Indien

Grekland

I Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo har Clowner utan Gränser
sedan 2009 samarbetat med artistkollektivet Gisenyi Acrobats. Medlemmarna levde själva på gatan efter folkmordet 1994 och har beskrivit hur de
överlevde tack vare akrobatiken. Nu
använder de sin tid och talang för att
stötta unga som befinner sig i samma
situation som de en gång gjorde.

I Indien har Clowner utan Gränser
arbetat sedan 2013 med att ge stöd
till barn som lever i en utsatt situation. Under 2016 förstärktes arbetet
genom ett samarbete med fler indiska artister för att kunna anordna veckovisa träningar för barnen som lever
i red light district. Träningstillfällena
blev trygga rum för barnen som vanligtvis lever i en väldigt utsatt miljö.

2016 utökade Clowner utan Gränser arbetet för människor på flykt i
Grekland och i samband med detta startade även ett samarbeta med
grekiska artister för att kunna säkra
närvaro i flyktinglägren och ge barnen som lever där regelbundna aktiviteter för att stärka deras psykosociala hälsa.

I Rwanda samarbetar Clowner utan
Gränser med Gisenyi Acrobats på
alla turnéer och gör gemensamma föreställningar tillsammans med
akrobaterna i landets stora flyktingläger. I Demokratiska Republiken Kongo anordnade under 2016 Gisenyi
Acrobats veckovisa träningar i akrobatik för barn och ungdomar som
lever på gatan och befinner sig i riskzonen för kriminalitet och destruktivitet. Artisternas engagemang är
otroligt och är det någon som inte
kommer på träningen åker de och
letar på personen för att säkerställa att hen är i säkerhet. Träningarna
har lett till att många barn själva blivit
positiva förbilder för andra.

2016 började en av Clowner utan
Gränsers artister träna en grupp indiska artister och med stöd från
Clowner utan Gränser genomförde
de under året workshops som bor i
Mumbais red light district. Träningarna blev fort populära och utökades
från en till två gånger i veckan. I slutet
av året, i samband med Clowner utan
Gränsers turné till Indien, satte dessa
barn upp en föreställning för att visa
allt de lärt sig under året. ”Att se den
utveckling dessa flickor gjort, de som
vid de första aktiviteterna inte ville se
oss i ögonen och som sedan stod på
en scen framför sina mammor och
andra, är helt fantastisk” berättar en
av de indiska artisterna.

Foto: Rwanda 2016

Foto: Indien 2016

Foto: Grekland 2016

Genom tolv föreställningar mötte och skrattade
Clowner utan Gränser tillsammans med 1644 personer under turnén.
Turnén till Haiti genomfördes i samarbete med
Clowns Without Borders USA, som arbetat på Haiti
tidigare samt i samarbete med lokala artister. Dessa
artister fick även en tredagars workshop/kompetenutveckling. Turnén finansierades av Tui.

Foto: Haiti 2016
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På initiativ av en grekisk artist, som
tidigare medverkat på flera av Clowner utan Gränsers turnéer i Grekland,
påbörjades under året ett samarbete
med grekiska artister. Med stöd från
Clowner utan Gränser hölls auditions
och artistutbildningar och organisationen Who Nose bildades. Tillsammans med Clowner utan Gränser
besökte de grekiska artisterna flyktinglägren i och runt om Aten veckovis och blev en återkommande aktivitet för barnen. Who Nose fortsätter
sitt arbete för barn på flykt i Grekland.
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Kärnan i Clowner utan Gränsers
verksamhet är alla fantastiskt
engagerade och talangfulla artister. I organisationens nätverk
finns idag cirka 300 artister som
arbetar ideellt för att sprida mer
skratt i världen. Under 2016 var
169 av dem på turné med oss i
världen. Möt två av dem här.

Foto: Foto: Claudiu Popescu, Rumänien 2016

Foto: Henrik Kindgren, Grekland 2016

Annabel Morgan

Turnéledare och artist på tre turnéer till Burma för att arbeta med den utsatta Rohingyaminoriteten.

Varför behövs Clowner utan Gränser i Burma?
Foto: Burma 2016

Rohingyas är en förtryckt minoritet, inlåsta i sina egna byar, fråntagna sin frihet. Clowner utan Gränsers arbete behövs verkligen
här, inte bara för att föra dem samman och sprida glädje men
också för att väcka deras hopp och visa dem att de är sedda och
ihågkomna av omvärlden. Våra träningar med lokal personal är
också viktiga för att ge dem kreativa och lekfulla verktyg som de
kan använda i sitt arbete med barnen.

Vad är ditt starkaste minne?
En äldre buddistisk kvinna från socialdepartementet kom springande fram till oss, strålande av glädje. Det var dagen då hon avslutat sin träning med oss och hon hade redan implementerat
en del av ”verktygen” som hon lärt sig. Hon var så exalterad över
hur bra det hade gått. Hon lovade att använda allt hon lärt sig i
sitt arbete med barnen i Maung Daw, ett område där konflikten
mellan grupperna är särskilt spänd.

Trevor Lewis
Artist i projektet Cirkushoppet som turnéerade i Sverige för att möta barn och vuxna som kommit hit på flykt.

Hur var det att möta de ni besökte med Cirkushoppet?

Livsviktiga gåvor
Tack vare månadsgivare, företagsgåvor och andra privata insamlingsinitiativ kan organisationen säkerställa en långsiktig hållbarhet i arbetet med att stärka de barn som växer upp i några
av världens värst drabbade områden samt ha möjlighet att göra
akutinsatser vid katastrofer och kriser. Under 2016 fick Clowner
utan Gränser många nya måndagsgivare, fler privata insamlingar
än någonsin gjordes till förmån organisationen och nya relationer
med företag etablerades.

Ett av de företagssamarbeten
Clowner utan Gränser ingick
under året var med Salvequick/
Orkla. En kampanj där privatpersoner kunde skapa sin egna
plåsterdesign startade och för varje tävlingsbidrag donerade Salvequick tio
kronor till Clowner utan Gränser. Det vinnande bidraget produceras och säljs
i butik 2017 - till förmån för Clowner utan Gränser. I samarbete med Salvequick var Clowner utan Gränser också ansvarig för barnområdet vid Diggiloo-turnén sommaren 2016 och bjöd in barnen till en föreställning med
Cirkus Salve.

Det är nästan omöjligt att begripa vad vissa av de som vi möter
har varit med om. All den tacksamhet och glädje de här människorna visar och delar med oss är enorm. Att kunna läka själen
med skratt och hopp gör mig övertygad om att Cirkushoppet
verkligen är av största vikt.

Foto: Malin Grönborg, Cirkushoppet 2016

Man får så mycket av barnen som vi besöker. Ibland spelar jag
in korta filmklipp bakom scenen under showen bara för att höra
skrattet igen på kvällen när vi är på väg hem i bussen. Jag tar
ofta en ”mental bild” av ansikten på barnen som till exempel.
precis har klarat av att snurra en tallrik på en pinne eller kastat
upp och lyckats fånga tre jongleringsdukar. En fantastisk bild
som beskriver den förhöjda självkänslan som uppstår hos ett
barn i just den stund som hen lyckas med ett trix! Oslagbart!
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86
% till ändamål
Andelen av Clowner utan Gränsers totala intäkter som går direkt
till verksamhetens ändamål är 86 %.
Clowner utan Gränser strävar alltid
efter att hålla våra insamlings- och
administrationskostnader låga för att
så stor andel som möjligt av intäkterna ska gå till att sprida skratt och
hopp till barn i utsatthet i enlighet
med Svensk Insamlingskontroll.

42 % fler

Under 2016 valde fler personer
att bli månadsgivare hos Clowner
utan Gränser, en ökning med 42 %.
Månadsgivarna bidrag hjälper Clowner utan Gränser skapar långsiktig
hållbarhet samt att göra akutinsatser.

125 000 kr!

Foto: SVT

I april 2016 tävlade den populära
Youtubern Daniel Norberg i SVT-programmet ”Smartare än en femteklassare” och till vår stora glädje svarade
Daniel rätt på alla frågor! Vinsten på
125 000 kr valde Daniel att skänka till
Clowner utan Gränser.
Stort tack!
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Clowner utan Gränser finns med
på Givarguidens Gröna lista 2016.
Det innebär att organisationen blivit granskad och godkänd för dess
demokratiska struktur, ekonomiska
redovisning och transparens gentemot givare.
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Tack GöteborgsVarvet för ett fint samarbete!

Foto: Henrik Kindgren, Indien 2016

Clowner utan Gränser fortsatte 2016 att samarbeta med GöteborgsVarvet
och 408 löpare valde att springa till förmån för mer skratt i världen. I samband med detta startade Oldoz Javidi, artist, en insamling. Oldoz skulle inte
bara springa ett utan två varv till förmån för Clowner utan Gränser och uppmanade människor att skänka en summa för varje kilometer hon sprang
under varv två. Oldoz klarade hela sträckan och samlade in 32 459 kronor.

Årets barndesign

Foto: GöteborgsVarvet 2016

Foto: GöteborgsVarvet 2016

Face to face
Att andelen månadsgivare hos Clowner utan
Gränser ökade med 42 %
under 2016 beror bland
annat på den värvningskampanj
organisationen
under året drev på stan . Två
olika team arbetade och
på bilden ser ni höstens
kompetenta gäng!

Företagen Prettypegs och Mini Empire gick 2015 samman och skapade
möbelbenet Pretty Mini Clown som
under året fortsatte säljas till förmån för Clowner utan Gränser. 2016
utnämndes produkten till Årets barndesign av Family Living.
Tack Prettypegs och Mini Empire!

Akutinsats med hjälp av Tui

Foto: Henrik Kindgren 2016

I slutet av 2016 drog en orkan in
över Haiti och lämnade landets
befolkning i stor utsatthet. Tack
vare en gåva på 65 000 kr från Tui
(tidigare Fritidsresor) kunde Clowner utan Gränser göra en akutinsats till Haiti för att sprida skratt
och hopp.
Tack Tui för er mycket viktiga gåva!

En bal för barns rättigheter

77 %

Clowner utan Gränser bedriver insamlingsverksamhet till förmån för
föreningens ändamål. Insamling sker via månadsgivare, bank- och postgirogåvor, swishgåvor, bössinsamling, privata insamlingar och initiativ, gåvooch webbshop, insamling på externa evenemang, företagsgåvor och annat.
Under året har föreningen ökat sin totala insamling via månadsgivare
med 77 %. Föreningen har även ökat insamlingen av fria medel med 42 %.

Föreningen Roundtable anordnade
i oktober BrunkeBergsBalen - där
Roundtable 2016 valde att samla in
pengar till Clowner utan Gränsers
arbete. Genom olika aktiviteter som
exempelvis lottförsäljning kunde de
sammanlagt skänka 88 000 kr till
Clowner utan Gränser.
Stort tack för ert engagemang!

Tack för bidrag och tjänster
Lunds Pastorat, Alingsås Lasarett, Föreningen Brygghuset i Bua, Societe de Champagne, Internationella klubben/5i12, Ramböll
Sverige AB, Odd fellow, Gimo Pastorat, Hälsö Fiskehamnsförening, Fastighetsägarna GFR, Sveriges Television Aktiebolag, Marknadskonsult Rappsjö HB, PRO Brickebacken-Gällersta, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Carousel Cocktail, Rebel & Bird,
Malmö Kongressbyrå AB, Prettypegs AB, Almunge Pastorat, Svenska Kyrkan Katarina Församling, Vetlanda Pastorat, Ljungby
pastorat, Karlskrona-Aspö Pastorat, Museum Anna Nordlanders vänner, Kungliga Vetenskapsakademien, Ett Teknat Spex, Ulricehamns Pastorat, Lycée francais Saint-Louis, Kilohertz AB, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Bjuvs Rotariklubb, Föreningen
Lindome Second Hand, Tossene Pastorat, Östervåla Harbo Pastorat, Näsby Fellingsbro Pastorat, Pocky AB, Kungliga Musikaliska
Akademien, Höks Pastorat, Happy Team, Nordskribenten, Norsk Scenekunstbruk AS, JodaSee AB, Kogita Psykologi AB, Mälarö
Träningsverk AB, Elfrida Bergman nomkritik och kulturanalys, Pem Con AB, Axling Consulting AB, Round Table 70, WSP Sverige
AB, Competens Compagniet, Peacock, People and Technology AB, MoMuMat, Carousel Cocktail, Hi3G Access AB, Diggiloo,
Salvequick, Office Management AB, Office Depot, Flugger Färg, RättBuss AB, Keolis AB, Ofgrulia AB, Slottsträdgården Ulriksdal,
Riche, Södra Teatern & Mosebacke Etablissement, Dansens Hus, Allaaktivitetshuset, Restaurang Barcelona, Folkteatern Gävleborg, Uppsala Stadsteater, Observera Hälsan, 2 Entertain, Ascend Consulting AB, Svenska föreningen supported employment,
Aktiv Ortopedteknik Ängelholm, X-Machines AB, Trustnet AB, Tui Sverige AB, Cura Individutveckling och Atracta.
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Informationsspridning
Att sprida information om människor i utsatthet och skapa engagemang hos allmänheten i Sverige är
en del av Clowner utan Gränsers mission. Under 2016 har Clowner utan Gränser därför fortsatt arbeta
strategiskt och målinriktat för att nå ut med organisationens budskap i press och sociala medier, deltagit på och arrangerat egna evenemang för allmänheten, tagit fram informationsmaterial till skolor och
allmänheten och fortsatt att ta ställning för alla människors rättigheter.
2016 startade Clowner utan Gränser projektet Cirkushoppet - Drömma Skratta Våga
tillsammans med Cirkus Cirkör. En del av arbetet handlar om att sprida kunskap
om flyktingskapets ofrivillighet samt skapa engagemang i frågan hos allmänheten i
Sverige. Därför togs seriealbumet Gränslöst mod fram. I den berättar åtta serieskapare från olika perspektiv och med olika erfarenheter om hur det är att vara på flykt
och komma till ett nytt land, den handlar om vår tids superhjältar. Gränslöst mod
distribueras kostnadsfritt och finns att läsa online.
Clowner utan Gränsers andra projekt i Sverige, Skratturnén - För alla barns rätt fortsatte också under året och artisterna träffade över 13 000 skolbarn för att prata om
barnkonventionen och hur dessa rättigheter gäller alla barn. Artisterna har berättat
om mötet med barn i andra delar av världen och eleverna har tillsammans med pedagoger arbetat med projektets metodmaterial. I en klasstävling uppmuntras även
barnen att fortsätta engagera sig genom att komma på en ny lek där alla är inkluderade och har roligt tillsammans. Vinnaren i 2016 års tävling är Solbackeskolans
förskoleklass i Göteborg med leken ”Spindeljage”.
Under sommaren 2016 turnerade Kalas i parken - ett samarbete med Riksteatern och Folkets Hus och Parker. Turnén
slog publikrekord i många parker och fick också ett stort genomslag i lokalmedierna och tog plats i radio, tv och
tidningar 55 gånger under sommaren. Till Kalas i parken är och ska alla känna sig välkomna! Därför skrevs marknadsföringsmaterialet och andra inbjudningar till föreställningen på flera olika språk.

31 % ökning

Clowner utan Gränser syntes 188
gånger i media och press under 2016.
Det är en ökning med 31 % från året
innan. Vi syntes bland annat i medierna Sydsvenskan, Göteborgsposten,
Dagens Nyheter, Nöjesguiden, ETC,
Svenska Dagbladet, The Guardian,
Huffington Post, Expressen, TV4, SVT
och Sveriges Radio.

Norsk media

Till en av Clowner utan Gränsers turnéer till Grekland 2016 rekryterades
två norska artister för första gången.
Det ledde till att NRK - en av Norges
största mediekanaler följde teamet
genom både video- och radiobloggar som sändes i NRK Radio och
delades i sociala medier.
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Sociala medier
2016 har Clowner utan Gränser fortsatt att växa i sociala medier där allt
fler följer och gillar oss. Gilla-markeringarna har i andel ökat med 34 %
på Facebook, 39 % på Twitter, 84 %
på Instagram och 35 % på Youtube.
Sociala medier är ett värdefullt verktyg i vårt arbete med att sprida information och skapa engagemang.
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Under året har Clowner utan Gränser deltagit på/arrangerat egna evenemang för allmänheten i Sverige
med syftet att sprida information om vårt arbete och mänskliga rättigheter samt för att samla in pengar till organisationen. Det är en del av Clowner utan Gränsers mission att sprida information om och
skapa engagemang för människor som lever i utsatthet. 2016 gjorde vi det genom bland annat dessa
informations- och insamlingsevenemang:
Sångerskan Sabina Ddumba gav
en konsert till förmån för Clowner utan Gränser efter att hon
varit med oss på en turné till
Demokratiska Republiken Kongo
och Rwanda. En kortfilm gjordes
också under turnén av Passion Lab
AB och Stage 3 som spreds digitalt.

På en konferens för Sveriges
diakoner spelade en grupp av
Clowner utan Gränsers artister en
föreställning och höll i ett samtal
om organisationens arbete.

En föreläsning med Carolina Lennryd, Clowner utan Gränser-artist, på Malmö Högskolas fritidsledarutbildning där hon informerade
om organisationens arbete för
människor på flykt.
En heldag på Österportskolan
i Malmö där eleverna fick se
föreställning, foto och film från
Clowner utan Gränsers arbete
samt där artisterna höll i ett samtal
om människor på flykt och vad vi
alla kan göra.

Suzanne Reuter på sin andra turné!

En inspirations- och fortbildningsdag med Katarina Rodopoulos,
Clowner utan Gränser-artist, för
kulturombud och personal inom
skolan. Katarina presenterade
organisationen och arbetet för
människor på flykt samt sitt eget
artisteri.
På Folkteatern Gävleborg bjöd en
grupp av Clowner utan Gränsers
artister in till en show och föreläsning för allmänheten för att sprida
kunskap och skapa engagemang
för barn på flykt.

Foto: Henrik Kindgren, Indien 2016

I december 2016 åkte skådespelerskan Suzanne Reuter till Indien på
sin andra turné med Clowner utan Gränser. Om sitt engagemang i
organisationen säger Suzanne själv: ”Det har förändrat mitt liv”.

Aktör för barns rättigheter

Foto: PostkodLotteriet 2016
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20 års erfarenhet av att sprida skratt i krisområden
2016 var det 20 år sedan Clowner utan Gränser Sverige grundades av artisten Nalle Laanela. Sedan
starten 1996 har mycket hänt och organisationen har mött och skrattat med nästan två miljoner barn
över hela världen. För att samla alla de erfarenheter och upplevelser som berikat Clowner utan Gränsers volontärer, vänner och personal under dessa tjugo år bjöd vi i november 2016 in till jubileum. Tillsammans delade vi en kväll fylld av känslofyllda återblickar, inspirerande resultat och givetvis många,
många skratt.

- Jag kan ofta, och jag vet att många känner lika, känna mig väldigt maktlös
över hur världen ser ut idag. Tänk att man då får möjlighet att använda sitt
yrke och den begåvning man har fått till göra någonting. Det har gjort mig
så gott. Det har förändrat mitt liv på så många sätt men framför allt i mitt
yrke. Jag har tidigare haft tvivel i många, många år, men nu har jag insett vad
komedi och fars betyder och hur viktigt det är. Att få vara med i Clowner utan
Gränser har gjort mig jättestolt över mitt yrke. Plötsligt har det fått en större
betydelse för mig. Och det är klart att det förändrar mitt liv.

Under 2016 arbetade Clowner utan Gränser på olika sätt för att etablera sig som
en viktig aktör för barns rättigheter i Sverige. Till exempel deltog organisationens generalsekreterare Jennifer Vidmo vid flera evenemang för att diskutera
barns rättigheter. Ett av dessa tillfällen var ett panelsamtal arrangerat av Svenska
PostkodLotteriet där hon berättade om Clowner utan Gränsers arbete för barn
på flykt tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, Sjöräddningssällskapet, Röda Korset och SOS Barnbyar.

Foto: Malin Sydne, Sverige 2016

Barns rätt till lek
2016 anordnade Clowner utan Gränser en lekledarutbildning tillsammans
med Retoy, Rädda Barnen och Unicef för organisationernas volontärer.
Utbildningen fokuserade på barns rätt
till lek och hur lek kan användas för att
ge psykosocialt stöd till barn som upplevt trauman eller lever i utsatthet. Särskilt inriktade sig utbildningen på att
möta barn som kommit till Sverige på
flykt. Artister från Clowner utan Gränser både ledde övningar och deltog i
kursen som var två dagar.

Den 23 november 2016 fylldes Kägelbanan på Södra
Teatern i Stockholm med personer som på olika sätt
engagerat sig för och stöttat Clowner utan Gränser de
senaste tjugo åren. Organisationens grundare Nalle
Laanela och styrelseordförande Karin Lekberg ledde
jubileets gäster genom kvällen som på scen fick se allt
ifrån häpnadsväckande scenkonst, brandtal för kulturen,
hälsningar från Indien, Rwanda och många andra platser,
artister och andra volontärer som delade med sig av sina
starkaste minnen från turnéer och mycket, mycket mer.

arbete och utveckling under dessa år. Tack till Nalle Laanela som för tjugo år sedan förvandlade en idé till verklighet. Tack för att ni alla tar skrattet på allvar och tror på
människors lika värde.

Foto: Malin Sydne, Sverige 2016

Att se tillbaka på 20 års arbete för barns rättigheter både
stärkte och inspirerade till ett fortsatt och ännu hårdare
arbete framåt. Clowner utan Gränsers vision är en värld
fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har
möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer. Så länge vi inte lever
i en sådan verklighet kommer vi aldrig sluta kämpa för
världens alla barn.
Stort tack till Södra Teatern och Riche för sponsring av
lokal och mat, stort tack till alla artister och volontärer,
till privata givare och företag, till organisationer och
eldsjälar, till styrelseledamöter, kanslipersonal och alla
andra vänner som möjliggjort Clowner utan Gränsers
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Foto: Clowns Without Borders Internationals årsmöte, Irland 2016

Clowner utan Gränser Sverige grundades 1996 vilket innebär att vi 2016 firade 20 år av att ha spridit
skratt i världen. På många sätt har organisationen förändrats sedan dess men vårt hjärta och själ förblir
densamma. Så när vi nu ser in i framtiden är det också viktigt att se bakåt, se vår historia. I sin bok ”The
Clown Manifesto” berättar Clowner utan Gränsers grundare Nalle Laanela om hur allting började.
Chapter three - ”The more trauma one has experienced, the bigger the need to laugh.”

Confessions of a War Clown. A story from Sarajevo.
In the beginning of my clowning career a lot of the
important ideas and philosophies in the field seemed to have
derived from Jacques Lecoq, so I decided to attend his
school in Paris. Just as interesting as Lecoq’s theories
was meeting and playing with like-minded performers
from all over the world. There I met a quirky English
magician, Bertie. We would sit up all night drinking red
wine and practising the arts of magic, ventriloquism and
pick-pocketing.

bly alone in the world. From the corner of my eye I saw a
passing jeep with a ‘Doctors Without Borders’ logo on it.
For some reason I started running after the car. Luckily, it turned off the main road into smaller streets which
made it possible for me to almost catch up with it. But
with my big backpack and my suitcase full of juggling
props, magic tricks and clown costume, I lost sight of
the car after about ten blocks. Fortunately, I soon found
it again, parked outside the ‘Doctors Without Borders’
offices. I ran up the stairs into the building and when I
breathlessly told my whole story to the woman behind
the desk, she cheerfully replied, ‘A clown! Oh what fun! I
know exactly who needs you.’
A phone call later I had an address and a street map from
her and from there I went to the youngest NGO I have
ever encountered: ‘Phoenix’.

Confessions of a War Clown 9
We developed a duo show which on the weekends we
performed outside the Pompidou Centre, mixing magic
tricks with slapstick routines. We never were very successful at making money, but it ignited my love for performing in the street. So, when the Easter holiday arrived
in 1996 and I had two weeks with nothing to do, the idea
to travel to Sarajevo to do street shows emerged. Peace
had just arrived with Carl Bildt’s peace talks and the Dayton Agreement.
I took the train to Croatia but had to switch to a bus for
the last section of the journey as the railway tracks were
destroyed from the bombings. The bus trip was bizarre,
the scenery a mixture of ex-Yugoslavia’s amazing and
varied landscape combined with blasted houses and villages.
We arrived in Sarajevo via a great highway, lined with
stately high-rise office buildings, riddled with holes like Swiss cheese, surrounded by barbed wire and
UN military vehicles. The first problem came up when
I went to buy a city map. My US dollars were totally useless, the man at the kiosk just shook his head. I
had exchanged my entire travel funds into US dollars, but soon realised only Deutschmarks were
accepted. Hungry and anxious, I walked into town,
hoping to find a bank or currency exchange bureau. It
seems these always exist, even at wartime. I found three
banks, but all were closed for the weekend. Famished by
now, and with a slightly growing concern, I was advised
by a passerby to ask the American Embassy if I could
exchange the money there.
When I finally found the embassy at the edge of town,
easily recognisable by the ugly architecture, extremely
militarised security zone around it and the winding queue of people in front of it, I was rebuffed by the soldier
guards. Go find a bank!
Dejected, I sat on the grass across the road and felt the
concern was not so small anymore. The sun was going
down and, as the air gradually became colder, I felt terri-

‘Phoenix’ consisted of a group of 16-year-old girls who
for years had provided the little bit of aid that had managed to get through the Serbs’ encirclement for the
schools, kindergartens and children who needed it.
In war, you grow old quickly. My estimate is that experiencing one war year is equivalent to three ordinary
years. A ten-year-old who has survived three years of
war thus has the emotional maturity of about a nineteen-year-old.
Confessions of a War Clown 11
Three years before, when these thirteen-year-old girls
noticed how the international NGO’s lack of local knowledge meant that assistance wavered, they took matters
into their own hands and created ‘Phoenix’, an organisation which served as a main link between international
NGOs and Sarajevo’s children.
In the last year of the war, one of the girls had managed to
smuggle herself out of the country and now went to college in the United States. I stayed in her room, her parents
became mine and this became my virgin tour as a war
clown.
During one of my first shows in Sarajevo in the old neighbourhood, my show was hijacked by a bunch of Spaniards. I had to let them join in because they were funnier
than I was. After the show, they said they called themselves ‘Payasos Sin Fronteras’, Clowns Without Borders.
The penny dropped: I love travelling, I love meeting people
and I love to perform. What a great idea. So when I returned
to Sweden I gathered some artist friends and we formed
Clowns Without Borders – Sweden. We started our first
office in the mail room at the theatre in which I was working, and all these years later we’re still here (different premises though), working with the largest international aid
organisations focused on culture-based psycho-social
rehabilitation projects.
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Clowns Without Borders International
Clowner utan Gränser Sverige är medlem i den internationella organisationen Clowns Without Borders
International. Organisationens syfte är att stärka medlemmarna och skapa tydliga strukturer för det
internationella arbetet. En gång om året samlas representanter från alla Clowner utan Gränser-organisationer för årsmöte, 2016 arrangerades detta av Clowner utan Gränser Irland.
Clowner utan Gränser finns i 13 länder: Sverige, Spanien, Frankrike, Belgien, Finland, Storbritannien, Irland,
Sydafrika, USA, Australien, Canada,
Tyskland och Brasilien.
Alla Clowner utan Gränser organisationer har gemensamma etiska riktlinjer och Clowns Without Borders
International styrs av en internationell styrelse med representanter från
alla medlemsländerna. Den internationella styrelsen har konferens över
Skype en gång per månad och träffades för ett fysiskt möte under 2016.
Clowns Without Borders International har tecknat en MOU med
Plan International vilket innebär att
organisationen är en implementerande partner till Plan Internationals akut- och katastrofarbete.
Medlemsorganisationerna i Clowns
Without Borders International ser alla
olika ut, en del är ideellt drivna medan andra, som exempelvis Clowner
utan Gränser Sverige, drivs av ett
kansli. På grund av detta samarbetar
vi ofta över organisationsgränserna
så olika organisationer lär av varandra, större och äldre medlemsländer
kan stötta mindre och yngre etc.

Under 2016 fortsatte medlemmarna
i Clowns Without Borders Internanational att bland annat arbeta
för människor på flykt i Grekland.
Då Clowner utan Gränser Sverige
2015 mottog ett projektbidrag från
SVenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse för att göra 16 turnéer
till Grekland 2016 kunde vissa av
dessa göras i samarbete med andra Clowner utan Gränser organisationer. Sex samarbetsturnéer
mellan olika Clowner utan Gränser-länder genomfördes 2016.
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser USA gjorde
också en gemensam turné till Haiti i slutet av 2016 för att möta de
barn och vuxna som drabbats av
orkanen Matthew.
Förutom samarbetsprojekt har individuella artister från andra organisationer också deltagit på några
av Clowner utan Gränser Sveriges
turnéer under 2016. Till Rumänien
i september var Outi Kautonen från
Clowner utan Gränser Finland med
och på turnéerna till Burma har artisterna Annabel Morgan och Nicholas Mamba från Clowner utan
Gränser Sydafrika deltagit.
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Samarbeten mellan Clowner
utan Gränser Sverige andra
medlemmar under 2016
Januari, Kos, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser Spanien
Januari, Lesbos, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser USA
Mars, Thessaloniki, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser Belgien
April, Ionannina, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränsr Storbritannien
April, Athen, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser Spanien
Maj, Fyrom Border, Grekland
Clowner utan Gränser Sverige,
Clowner utan Gränser Finland och
Clowner utan Gränser Storbritannien
December, Haiti
Clowner utan Gränser Sverige och
Clowner utan Gränser USA
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Finansiering
Förutom de företagssamarbeten och privata gåvor som finansierade Clowner utan Gränsers verksamhet 2016 mottog organisation också projektbidrag från olika institutioner och organisationer under
året.
Från Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse mottog Clowner utan Gränser och Cirkus Cirkör medel för att genomföra projektet Cirkushoppet - Drömma Skratta Våga i Sverige, Arvsfonden har fortsatt finansierat Skratturnén - För
alla barns rätt i Sverige, Riksteatern finansierade samarbetsprojektet Kalas i parken, Clowner utan Gränsers arbete
inom projektet Välkommen till Sverige finansierades av Solstickan, Göteborgs stiftelser, Stockholm Stads Kulturförvaltning, Jerringfonden och Kronprinsessan Margaretas fond, Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Vi Gör
Vad Vi Kan finansierade arbetet i Grekland under 2016, Radiohjälpens insamling Världens Barn finansierade arbetet i
Sydsudan, Burma, Rumänien och Rwanda, Folke Bernadotte Akademin finansierade Clowner utan Gränsers arbete i
Burma och Stockholm Stads Kulturförvaltning gav organisationen ett verksamhetsutvecklingsstöd.
Clowner utan Gränser arbete i Demokratiska Republiken Kongo, Kina, Palestina, Bhutan och Indien under 2016
finansierade organisationen helt eller delvis genom egeninsamlade medel.

Kvalitetssäkring
För att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten anordnades kompetensutvecklande aktiviteter under året för Clowner
utan Gränsers artister: Kurs om sjukhusclownens tekniker, kurs om hur en kvalitetssäkrar en föreställning och arbetet
kring den, lek- och mingelutbildning, turnéledarutbildning och informationsträff för nya artister. Under 2016 bjöd vi
också in befintliga och intresserade fotografer och filmare till en informations- och utbildningsträff inför att arbeta
som fotograf för Clowner utan Gränser.
Clowner utan Gränsers kansli har deltagit på olika typer av utbildningar, konferenser och seminarier för att få fördjupad kunskap och kompetens inom bland annat insamling, digital kommunikation, projektledning och de kontexter
Clowner utan Gränser är verksamma i.
Clowner utan Gränser uppfyller samtliga krav i Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kodrapport. Revision
av organisations kodrapport sker vartannat år och gjordes 2016. Alla styrdokument är uppdaterade och beslutade av
styrelsen i linje med FRII:s rekommendationer. Clowner utan Gränser granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll
och ligger inom ramen för tillåtna insamlings- och administrationskostnader. Organisationen granskades också av
Charity Rating 2016 och godkändes på alla punkter och är med på Givarguidens Gröna Lista. En extern auktoriserad
revisor granskar organisationens löpande bokförning, bokslut och samtliga projekt med extern finansiär med en
budget över 100 000 kr samt gör ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning.
Clowner utan Gränser genomför alltid utvärderingar tillsammans med samarbetspartner och deltagande artister efter ett projekts avslut. I vissa projekt genomförs utvärderingar även under pågående verksamhet. Detta för att säkerställa att projektet uppfyller satta målsättningar. Genom dessa utvärderingar kan vi finna utvecklingsmöjligheter för
framtiden men också få faktiska bevis för att arbetet gör verklig skillnad. Med på varje turné finns också en turnéledare med ett övergripande ansvar för genomförandet av projektets aktiviteter. Samtliga artister får genom ett samarbete med Competens Compagniet ett obligatoriskt hemkomstsamtal efter genomfört projekt.
Två av de projekt Clowner utan Gränser drivit under fler år är de i Burma och Sydsudan. Här sätter artisterna upp
föreställningar och arrangerar workshops men utbildar även personal och som arbetar i flyktinglägren i Clowner
utan Gränsers metod. Nedan finns några av de citat som kom fram i utvärderingarna med Clowner utan Gränsers
partners och deltagare i projekten i Burma och Sydsudan under 2016.
”Genom cirkusen ser vi att stressen reduceras hos barnen och
viktigaste av allt: vi ser att barnen
får vara barn.”
Lokal personal, Sydsudan 2016

”I loved everything. Now I feel
happy in my heart. We see a lot of
violence here and now we have
forgotten about it.”
Barn, Burma 2016.

”We are very happy. These activities are good for three reasons.
They make us happy and release
our stress, they teach us new skills
and they give us techniques for
working with children.”
Education Officer, Burma 2016
”Efter cirkusträningen slår jag inte
min syster.”
Tonårspojke, Sydsudan 2016
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”These activities make us work
together and unite. Now we are
like a family.”
Polis, Burma 2016
”Barn som bär på svåra trauman,
som innan haft svårt att interagera med andra, har efter Clowner
utan Gränsers besök börjat delta
i programmen och har nu längre
stunder av skratt och lek.”
Lokal personal, Sydsudan 2016

Foto: Sydsudan 2016

Framåt
Plåster i butik

Förmånstagare Skoljoggen Turné till Sierra Leone

I april 2017 lanseras det plåster som
Salvequick ska sälja till förmån för
Clowner utan Gränser. Designen
som vann tävlingen Salvequick anordnade 2016 har producerats och
säljs tillsammans med två andra varianter i en särskild Clowner utan
Gränser-ask. Plåstren kommer även
säljas i organisationens webbshop.

I början av 2017 valdes Clowner utan
Gränser ut till den nya förmånstagaren för Skolidrottsförbundets
insamling Springslanten som arrangeras i samband med det rikstäckande
evenemanget Skoljoggen. Clowner
utan Gränser och Skolidrottsförbundet kommer samarbeta under fem år
och 2017 års insamling görs till förmån för barn på flykt från Syrien.

Kalas i parken fortsätter
Sommarturnén Kalas i parken som
Clowner utan Gränser 2016 turnerade tillsammans med Riksteatern och
Folkets Hus och Parker kommer tillbaka 2017 för att under sommarmånaderna besöka nya platser runt om
i Sverige och bjuda in till ett riktigt
kalas för alla.

Skratturnéns sista år
Skolprojektet Skratturnén - För alla
barns rätt som finansieras av Allmänna Arvsfonden går 2017 in på sitt tredje
och sista år. Under höstterminen 2017
kommer turnén besöka skolor i Gävle,
Uppsala, Örebro och Linköping för att
sprida kunskap om barnkonventionen.

Stora ansökningar
Clowner utan Gränser har skickat in
bland annat följande ansökningar
för 2017:
Förmånstagare hos Svenska PostkodLotteriet
För att fortsätta arbeta för och med de
barn som behöver det allra mest.
AMIF-Fonderna (EU)
För att arbeta med att ge psykosocialt stöd till personer som befinner sig i
asylprocessen i Sverige.
Svenska Institutet
För att arbeta med självstärkande aktiviteter för flickor och kvinnor på flykt
i Libanon.
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I juni 2017 går Clowner utan Gränsers
första turné någonsin till Sierra Leone. Syftet med vårt arbete i landet är
att ge psykosocialt stöd till barn och
ungdomar som på olika sätt drabbades av Ebolaepidemin och idag lever
i stor utsatthet. Projektet är initierat
av artisten Malin Örhn och finansieras av Clowner utan Gränsers egneninsamlade medel.

Suzanne Reuter
Skådespelerskan Suzanne Reuter
fortsätter 2017 att engagera sig i
Clowner utan Gränser. Under 2015
och 2016 var Suzanne med på turnéer till Indien men i början av 2017
börjar hon tillsammans med Clowner utan Gränser-artisten Björn
Dahlman arbeta på asylboenden och
andra samlingsplatser för barn som
kommit till Sverige på flykt.
Den 9 mars var Suzanne Reuter och
Clowner utan Gränsers generalsekreterare Jennifer Vidmo med i SVT:s
morgonprogram Gomorron Sverige
och berättade om organisationens
arbete i Sverige och internationellt.
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Effektrapport 2016

artister alltid ett hemkomstsamtal med Competens
Compagniet, ett nätverk med samtalsterapeuter och
psykologer.

Clowner utan Gränser är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som
arbetar med att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom kvalitetssäkring och
kompetensutveckling. 2013 blev det obligatoriskt för medlemmarna i FRII att lämna in en
effektrapport med syfte att visa givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta
organisationen gör. Clowner utan Gränsers effektrapport för 2016 fastställdes av styrelsen 21
november 2016 och är godkänd av FRII.
Vad vill er organisation uppnå?
Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek,
skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att
utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i
utsatta situationer. Vi arbetar för att barn ska få vara barn
och för att de ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter så som rätten till kultur, lek och vila.
Runt om i världen växer miljontals barn just nu upp i
extrem utsatthet; mitt i ett brinnande krig, på flykt, på
gatan, i ett barnfängelse, på en bordell och andra mörka
platser lever de sina liv. Liv fyllda med oro, stress och hot.
Här har skrattet tystnat.
Det vill Clowner utan Gränser förändra. Vi vill ge barn
och vuxna i dessa områden ett ljus i mörkret, visa att en
annan värld i möjlig och skapa hopp om framtiden. När
våra artister möter dessa barn kan vi påminna dem om
att de inte är ensamma utan att det finns människor som
ser dem. Att vi ser dem. Tillsammans kan vi då ersätta
tankar på krig, flykt och fattigdom med skratt, hopp och
drömmar. När detta händer, när vi bryter onda cirklar och
destruktiva mönster, när vi ger människor ett alternativ,
då kan också samhället i stort förändras.
”Sedan ni kom hit har barnen slutat leka krig - och börjat
leka clowner.”
Citat från UNICEF-anställd i flyktinglägret Za’atari i norra
Jordanien.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er
organisation?
Clowner utan Gränser startades i Spanien 1993 och finns
nu i tolv länder. Samtliga organisationer delar målet att
nå världens mest utsatta barn med skratt, lek och framtidstro. De tolv organisationerna är medlemmar i den
internationella federationen Clowns Without Borders
International och styrs alla av gemensamma stadgar
och riktlinjer som kontrolleras av den internationella styrelsen.
Då Clowner utan Gränser arbetar i världens värst
drabbade områden samarbetar vi alltid nära med
organisationer på plats, både internationella och
lokala. Vår verksamhet är ett otroligt värdefullt komplement till andra organisationers bistånd och när andra
element är på plats, så som mat, vatten och medicin, är
skratt och hopp livsavgörande för många människor. När
andra organisationer gör så att människor överlever, fyller Clowner utan Gränser det räddade livet med mening.
”Det är det bästa biståndet jag sett.”
Citat från SIDA-medarbetare, Burma.

Clowner utan Gränser innehar 90-konto och granskas
årligen av extern revisor och Svensk insamlingskontroll.
Vi följer FRII:s riktlinjer och kod och är godkända och
gröna inom alla områden i Givarguidens granskning.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Clowner utan Gränser har lång erfarenhet av att arbeta
med människor i utsatthet och har väl utvecklade och
beprövade metoder för detta. Alla våra artister är professionella och har specifika kunskaper för att arbeta med
olika målgrupper.
Clowner utan Gränser skiljer sig från andra organisationer genom att vi inte fokuserar på problemet utan istället
koncentrerar oss på att lyfta den energi och gnista som
finns hos varje människa. Våra artisters unika sätt att bemöta barn, ungdomar och vuxna leder till att de vi möter
får ökad livsglädje, självkänsla och styrka.
Samtidigt som vi skiljer oss från andra ideella organisationer är våra aktiviteter ändå starkt förankrade i samarbetspartners verksamhet för traumareducering och säkra
platser för barn. Clowner utan Gränser samarbetar alltid med en organisation på plats som har en stark lokal
förankring och som antingen bjudit in oss eller som vi
erbjudit våra aktiviteter till. Vi arbetar ofta tillsammans
med lokala artister, både för kompetensutveckling så att
aktiviteterna kan fortsätta efter att våra artister lämnat
området men även för att ge barnen exempel på förebilder som de enkelt kan känna sig sammankopplade med
och representerade av.
Genom föreställningar, workshops, lek och cirkusträning
hjälper vi barn att hitta tillbaka till skrattet och leken. Våra
aktiviteter bygger på att engagera barnen, skapa aktivitet
och få deltagarna att känna
sig sedda och delaktiga.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för
att uppnå ert mål?
Clowner utan Gränser har idag ca 250 artister i vårt
nätverk som alla är professionella och träna de för
att arbeta i krisområden och med människor som
är utsatta. Nya artister reser alltid tillsammans med
erfarna på sina första turnéer. Alla artisterna är
volontärer för Clowner utan Gränser vilket innebär att
deras arbete i fält är ideellt och något de gör i tron på att
det skapar en bättre värld. Med på varje turné finns också
en turnéledare med ett övergripande logistik- och säkerhetsansvar och samtliga aktiviteter dokumenteras och
utvärderas tillsammans med den lokala partnern, genom
aktivitetsrapporter och uppföljning med ansvariga efter
aktiviteternas genomförande. Väl hemma erbjuds alla
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För att säkerställa att vår verksamhet har god
artistisk kvalité, att föreställningar och workshops är passande för den aktuella kontexten och kulturen etc. har
vi en person anställd på 25 %, som själv också är en erfaren Clowner utan Gränser-artist. Hen arbetar med att
rekrytera rätt person till rätt turné samt med kompetensutveckling för artisterna i vårt nätverk. Vi har även ett särskilt råd i styrelsen som arbetar med detta.
På kansliet arbetar fem heltidsanställda och tre deltidsanställda. Samtliga har i uppgift att tillsammans med våra
samarbetspartners planera logistik, säkerhet och aktiviteter. De besitter alla erfarenhet och kunskap inom olika
områden; projektledning, kommunikation och administration bland annat.

område eller en konflikt planerar vi alltid att komma
tillbaka flera gånger för att kunna möta flera barn eller
samma barn igen. Detta gör att vårt arbete får större effekt och det gör det också enklare för oss att mäta dessa
effekter. Ofta när vi kommer tillbaka till en plats leker
barnen fortfarande utifrån vad de förra artisterna visade
dem och vill gärna lära de nya clownerna de tricks som
de fått lära sig.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränser mött och
skrattat med över en och en halv miljon barn världen
över.

I Clowner utan Gränsers styrelse sitter nio personer, samt
en suppleant, som alla har kompetens inom tematik och
områden som är av stor relevans för organisationens
verksamhet och utveckling.

Under de senaste åren har Clowner utan Gränser, tack
vare stratefiskt arbete, fördjupat samarbete med flera
stora organisationer och ökad finansiering, lyckats nå allt
fler barn och vuxna som lever under svåra förhållanden.
Genom återkommande besök har vi nåtts av rapporter
om barn som lever i skuggan av krig återupptagit leken,
ett man kan se att ungdomar som tränats i cirkus visar
sig mindre våldsbenägna och att våra samarbetspartners
har kunnat förkorta tidsperioden för att bearbeta svåra
trauman efter workshops och träning i cirkustekniker.

Artister, kanslipersonal och styrelse får kontinuerlig utveckling och utbildning både kring sin specifika arbetsroll men även i vidare utsträckning kring skrattets betydelse för psykosocial hälsa.

Under 2016 nådde Clowner utan Gränser 162 336 personer som fick ta del av en värld av drömmar, lek och skratt
genom de 806 aktiviteter som genomförts av 169 artister
i Sverige och internationellt.

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?

Clowner utan Gränser har länge varit en självklar och
viktig aktör för barns rättigheter i en internationell
kontext och blev under 2015 också alltmer självklar och
etablerad i Sverige. Detta vet vi genom att vi synts allt
mer i mediala sammanhang, organisationen har fått fler
månadsgivare, fler personer besöker hemsidan och våra
sociala medie-kanaler osv. Under de senaste åren har
kännedomen om vår verksamhet ökat hos allmänheten
i Sverige, något vi också arbetat hårt för genom exempelvis face to face-kampanjer och liknande. Organisationens insamling har också ökat, både från privatpersoner
och företag, och detta arbete ska vi tillvarata och utveckla.

I samtliga expeditioner Clowner utan Gränser
genomför finns kvalitativa och kvantitativa mål som
utvärderas både under projektets gång och efter avslutat projekt. Kvantitativa mål är då vi räknar hur många
barn som vi har nått med föreställningar, workshops och
cirkusträningar. De kvalitativa målen mäts senare, då vi
tillsammans med den lokala samarbetsparten tittar på
effekten av den insats som har gjorts. Till exempel; hur
många barn som pratar om föreställningen en tid efter
vi har varit där, om barnen fortsätter att träna de cirkustekniker som de har lärt sig, hur barnen upplevs må efter
mötet med clownerna, om våldet minskat och liknande.
Detta sker även genom en skriftlig utvärdering.
En av deltagarna sa i utvärderingen:
”This is how you change kids. Laughing is a way of communication and if this method was established I think
that all the differences between people would fade away,
starting with children.”
I utvärderingar som den ovan får vi om och om
igen bevisat för oss att Clowner utan Gränsers
arbete gör verklig skillnad, både i stunden men också i
det långa loppet. Vi får rapporter om att barn slutat leka
och istället leker clowner, om föräldrar som får se sina
barn som skratta för första gången på månader, om hur
ungdomar väljer att gå till cirkusskolan istället för att gå
med i en destruktiv organisation och många fler. Alla
dessa berättelser visar på ett mönster och hur skratt inte
bara är förlösande i stunden utan också förändrar människors syn på livet och omvärlden i längden.

För att vi ska kunna fortsätta vara en angelägen
aktör för barn och unga i utsatthet planerat vi, förutom
den ordinarie verksamheten, bland annat fortsätta att utveckla våra samarbeten med kulturaktörer i Sverige för
att välkomna barn på flykt och ge dem tillgång till kultur och aktivitet, bedriva skolprojektet Skratturnén som
2016 går in på sitt andra år, driva ett samarbetsprojekt
med Cirkus Cirkör för att ge nyanlända barn och ungdomar en meningsfull väntan och aktivitet genom cirkusträningar, att medverka på GöteborgsVarvet, driva
sommarturnén Kalas i parken, sprida den kampanj som
Salvequick driver under året och nästkommande, turnera med Diggiloo-turnén och mycket mer.
Under 2016 fördjupar vi dessutom våra samarbeten med
de organisationer vi arbetar med internationellt. Vi får
fler förfrågningar om vi kan komma och arbeta i olika
konflikt- och katastrofområden än vad vi någonsin fått.

När Clowner utan Gränser påbörjar ett projekt i ett kris-
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Sittande styrelse

Allmänt om verksamheten

26 april 2016 tillträdde Clowner utan Gränsers sittande styrelse. Styrelsens sammansättning bereds
av valberedningen och ledamöterna väljs på ett eller två år på årsstämman, ordförande väljs alltid
ett år i taget. Styrelsens arbete leds av ordförande med bistånd av arbetsutskottet. Generalsekreteraren anställs av styrelsen och arbetar på dess uppdrag med ett tydligt mandat och delegation.

Clowner utan Gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen insamling.
Föreningen förvaltas av en ideell styrelse tillsammans med anställd generalsekreterare och kansli.
Clowner utan Gränser påminner barn som lever i utsatta miljöer om att de är viktiga och att det finns andra utanför
som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är uppdraget. När det fungerar som bäst skapas hopp, mänsklighet
och livsvilja.
Clowner utan Gränser är en ideell organisation kopplad till Clowns without Borders International (CWBI), systerorganisationer i Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Irland, Finland, Sydafrika, USA, Canada, Australien
och Brasilien. Clowner utan Gränser Sverige har sitt säte i Stockholm med kansli på Södermalm. Clowner utan Gränser grundades 1996 och bedriver verksamhet över hela världen för barn som av olika anledningar lever i utsatthet.
All verksamhet som Clowner utan Gränser gör genomförs i samarbete med en lokal eller internationell partner och
ska alltid tillföra ett värde i samarbetspartners program för målgruppen. Några viktiga samarbetspartners under 2016
var UNHCR, UNICEF, PLAN International, Rädda Barnen, Terre des Hommes, War Child, Apne Aap Womens Collective och ACF.

Karin Lekberg, ordförande
Har i två decennier utvecklat och
arbetat som chef i det kreativa
klustret Subtopia i Botkyrka.
”Det här är en av de viktigaste
uppgifter jag kan engagera mig
i just nu. Med sitt arbete världen över bygger Clowner utan
Gränser tillitsfulla band mellan
människor och det är, utan tvivel,
en av de viktigaste uppgifterna i
dessa mörka och ganska hotfulla
tider.”

Christina Strandberg, ledamot
Civilekonom som till vardags
arbetar som ekonomiansvarig i
restaurangbranschen.
”Jag har i snart tjugo år haft förmånen att följa denna fantastiska organisation i dess arbete att
ta skrattet dit där det verkligen
behövs. Jag vill verka för att Clowner utan Gränser fortsätter att
utvecklas till en stark och trovärdig organisation.”

Karin Svensson, ledamot
Artist som varit engagerad i
Clowner tan Gränser en lång tid.
”Eftersom Clowner utan Gränser inte vore någonting utan alla
speciella, roliga och världsförbättrande artister tycker jag också
att artisterna ska representeras i
styrelsen. Sedan är det ett privilegium att sitta i just den här styrelsen med alla kloka och begåvade
människor, som jag lär mig något
nytt av varje gång vi möts.”

Patrik Elgh, ledamot
Magisterutbildning i clown på
Teaterhögskolan i Stockholm.
Arbetar som Bolibompadraken i
SVT och som gycklare och artist,
bland annat i Clowner utan Gränser. ”Skratt är världens bästa medicin. Som artist och clown utan
gräns vet jag att det fungerar. Det
är då också en ära att få vara med
och fatta beslut så att fler artister
kan åka ut och sprida skrattet.”

Under 2016 genomfördes en granskning av kodrapport, effektrapport och verksamhetens transparens av en extern
revisor, vilket är ett krav vartannat år för medlemmar i FRII. Styrdokument och föreningens policys och inriktningsdokument, interna och externa, utvärderas och revideras årligen av kansli och styrelse. Generalsekreteraren utvärderas
av styrelsen en gång om året.
Clowner utan Gränser innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under 2016 gick 6 % av
organisationens insamling till administrativa kostnader och 12 % till insamlingskostnader. Hela 86 % gick direkt till
ändamålsenlig verksamhet. Clowner utan Gränser arbetar aktivt för att ha så låga insamlings- och administrativa
kostnader som möjligt.
Clowner utan Gränser finansierar verksamheten genom institutionella bidrag, projektbidrag, företagsgåvor, företagssamarbeten samt gåvor och bidrag från allmänheten.
Clowner utan Gränser arbetar aktivt för att identifiera och förebygga externa och interna faktorer som kan riskera
verksamheten och dess genomförande. Förutom att analysera faktorer som kan skada verksamheten i allmänhet
arbetar Clowner utan Gränser med riskhantering inför och under verksamhet i högrisk-/krigsområden.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Pelle Halling, ledamot
Grundade och drev under tio år
företaget 4Cycl. Arbetar nu med
hållbarhets- och miljöfrågor.
”Min ledstjärna i livet är göra saker för att jag kan och inte för att
jag måste. Som ledamot i Clowner utan Gränser bidrar jag till en
stunds lycka och skratt för många
barn i svåra situationer. Ett skratt
som kan tända en livslång gnista
som gör skillnad.”

Camilla Persson, ledamot
Arbetar främst med att spela
teater- och clownföreställningar
men undervisar också i clown,
improvisation och scenframställning.
”Jag är stolt ledamot i styrelsen
därför att jag tycker att Clowner
utan Gränser är en organisation
med stort hjärta som gör ett modigt, proffsigt och mycket viktigt
arbete.”

Johan Genneby, ledamot
Arbetar med att mäta, analysera
och utveckla hållbarhetsinsatser för företag och organisatione.
Har bred erfarenhet av ideella
sektorn, stat och näringslivet.
”Clowner utan Gränser har ett
fantastiskt driv och ett kreativt
koncept som skapar förändring i
mest utsatta miljöer. Jag är glad
att få vara del i att utveckla organisationens insamling så fler barn
ska få skratta igen.”

Joacim Gustafson, ledamot
Arbetar som kommunikatör på
Riksteatern och har många års
erfarenhet av kommunikation
inom folkrörelser bakom sig. ”Jag
tror starkt på kulturens kraft för att
skapa förändring på sikt. Jag är
stolt över det arbete som Clowner utan Gränser gör i Sverige såväl som i andra delar av världen.
Frågan är om det går att ge barn
som befinner sig i utsatta situationer en bättre gåva än skrattets.
Jag tror baske mig inte det.”
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Åsa Helg, ledamot
Är i grunden internationell
civilekonom och grundare av
GlaGlaZo år 2007, ett nätverksbaserat företag som verkar huvudsakligen inom områdena
Hållbar Verksamhetsutveckling
och Framtidens Ledarskap. Hon
arbetar som konsult och förändringsledare med lång arbetslivserfarenhet från såväl privat- som
idéburen verksamhet.

Sofia Wärngård Lang, suppleant
Arbetar som informatör på Svenska ITI, en mötesplats för svensk
och internationell scenkonst.
”Min drivkraft är lika delar glädje
och vilja till förändring och jag är
övrtygad om att kultur och scenkonst verkligen gör stor skillnad.
Clowner utan Gränser gör detta
på ett mycket konkret sätt och
det organisationen åstadkommer
är bland det finaste jag vet.”

I syfte att uppnå föreningens ändamål 2016 mötte och skrattade Clowner utan Gränser med 162 336 personer
genom 806 aktiviteter (föreställningar, workshops och lekaktiviteter samt utbildningar av lokal personal) som
genomfördes av 169 artister i Sverige och internationellt. Verksamhet genomfördes i 12 länder (Sverige, Burma/
Myanmar, Indien, Kina, Bhutan, Grekland, Rumänien, Palestina, Sydsudan, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo
och Haiti).
I syfte att säkerställa hög kvalitet i det arbete Clowner utan Gränser genomför i Sverige och internationellt har
föreningen under 2016 genomfört ett antal utbildningar och workshops för nya och gamla artister samt personal.
I syfte att arbeta mot föreningens femårsstrategi för finansiell hållbarhet har föreningen under 2016 arbetat med
insamling via face to face på stan (för att värva månadsgivare) under sommar och höst. Under året har föreningen
ökat sin totala insamling via månadsgivare med 77 %. Föreningen har även ökat insamlingen av fria medel med 42 %.
Under 2015 och 2016 gjorde föreningen investeringar i värvning av månadsgivare och databas. Detta har medfört
högre nyckeltal kring föreningens administration- och insamlingskostnader. Clowner utan Gränser arbetar för att
vara finansiellt kvalitativt hållbara och har som mål att alltid ha så låga administration- och insamlingskostnader som
möjligt.
I syfte att skapa hållbara samarbeten med företag inledde Clowner utan Gränser under 2016 ett tvåårigt samarbete
med Salvequick/ORKLA som förutom fria medel även innebar stor synlighet för föreningen via plåsterförsäljning och
en rikstäckande turné där Clowner utan Gränser turnerade med Cirkus Salve under Diggiloo.
Efter åtta års samarbete valde Clowner utan Gränser att avsluta samarbetet med GöteborgsVarvet.
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Clowner utan Gränser har många lokala samarbetspartners runt om i världen och under 2016 rapporterades till föreningen en misstanke om oegentligheter hos en av dessa. Föreningen vidtog genast åtgärder och redde ut dessa misstankar.
Generalsekreteraren tillsammans med en styrelseledamot reste till partnern och genomförde en granskning under fyra
dagar. Inga oegentligheter kunde identifieras och rapporten har godkänts av bidragsgivaren. Clowner utan Gränser uppdaterar löpande sina rutiner för att säkerställa kvalitet och rutiner tillsammans med lokala partners.

Medlemmar

Resultat och ställning
Flerårsöversikt 											 Belopp i kr
					 2016
Verksamhetsintäkter, kkr 		
10 614
Verksamhetsresultat, kkr 		
-427
Andel medlemsavgifter, % 		
9
Andel gåvor,% 				
21
Andel bidrag, % 			
67		
Andel ändamålskostnader, % 		
86		
Andel insamlingskostnader, % 		
12		
Andel administrationskostnader, %
6			

2015
8 523
-271
6
18
68
82 		
14
7

2014
6 618
364
3 		
21
65
80
9 		
5 		

2013
6 470
274
1 		
12
84		
89
5
2 		

2012
3 888
-49
2
30
66
88
6
7

De uppgifter som avser tidigare räkenskapsår har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper,
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och de föregående räkenskapsåren.

Definitioner av nyckeltal
Andel medlemsavgifter
Medlemsavgifter i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel gåvor
Gåvor i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel bidrag
Bidrag i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel ändamålskostnader
Ändamålskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Andel administrationskostnader
Administrationskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Placeringspolicy
Clowner utan Gränser har styrande riktlinjer när det gäller placering av kapital, dessa ses över och fastställs årligen.
De omfattar även hur insamlade medel ska hanteras. Föreningen ska placera insamlade medel på konto i svensk
bank där möjligheten till ränta ska eftersträvas. Insamlade medel ska inte placeras i aktier eller fonder som kan riskera
att kapitalet sjunker i värde.

Föreningen har inget öppet medlemskap men registrerade månadgsgivare äger rösträtt vid föreningens årsstämma.
Alla månadsgivare får minst fyra återkopplingar per år om vad deras stöd bidragit till via e-post och postala utskick.
Däremellan kan givarna få regelbundna uppdateringar via Clowner utan Gränsers hemsida och sociala medie-kanaler.
Clowner utan Gränsers verksamhet bygger på att cirkusartister, clowner och musiker donerar sin tid och kunskap till
det arbete vi gör för barn som lever i utsatthet i världen. Föreningen har i dagsläget cirka 300 professionella artister
knutna till sin artistbas och som kan åka ut i världen för att sprida skratt och hopp. Registrerade artister är enligt
föreningens stadgar medlemmar i organisationen och äger rösträtt på årsstämman. I Sverige erhåller artisterna ett
fast arvode för uppdrag på evenemang eller i stödverksamhet. Vid vissa evenemang utgår inget arvode för artisternas medverkan, dessa kan vara stora insamlingsevent som GöteborgsVarvet eller egna ändamålsevent som Drömgalan eller andra spelningar för barn på flykt i Sverige.
Clowner utan Gränser strävar efter att ge fortbildning som är relevant för artister i deras arbete, ger möjlighet till
debriefing/hemkomstsamtal efter en expedition samt anordnar sociala aktiviteter för interna utbyten. Under 2016
implementerade organisationen arbetet med att aktivt arbeta för att rekrytera nya artister till nätverket i linje med
femårsstrategin. Under 2017 fortsätter arbetet.

Övrig icke-finansiell information
Anställda
Generalsekreterare 100 % (tillsvidare)
Projektledare och biträdande generalsekreterare 100 % (tillsvidare)
Projektledare/administratör 100 % (tillsvidare)
Projektledare 100 % (hela året)
Kommunikatör 100 % (hela året)
Artistansvarig 25 % (hela året)
Verksamhetsutveckling 25 % (maj-december)
Kansliassistent 50 % (januari-juni)
Projektledare face 2 face 100 % (maj-november)
Under året arbetade flera personer som face 2 face-värvare under åtta sommar- och höstveckor (timanställda), en
person arbetade ideellt på kansliet under 2016 (juni-december, cirka 3 h/v) och 58 artister har varit arvoderade i
evenemang och föreställningar under året.
Clowner utan Gränser är anslutna till kollektivavtal med SACO/Unionen via IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer. Under 2016 har nio personer som definierar sig som kvinna varit anställda på Clowner utan Gränsers
kansli. Under året har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal. Personalen på kansliet har för respektive tjänst
haft individuell kompetensutveckling. Kansliet har haft fyra gemensamma planerings- och strategidagar under året
samt en strategidag tillsammans med styrelsen.
Clowner utan Gränser arbetar aktivt i rekryteringar för att det ska vara en jämn könsfördelning bland artisterna på
våra turnéer och beaktar mottagandekultur i sceniskt uttryck och arbetar för att visa kvinnliga artister som en
naturlig del av föreställningen även i kulturer där detta är ovanligt eller motarbetas. Vidare arbetar organisationen
aktivt för att bli en mer jämlik och representativ förening som speglar hur det samhället och världen faktiskt ser ut.
Förutom att se till könsidentitet vid rekrytering arbetar Clowner utan Gränser också för att anställa och engagera
personer med olika bakgrund, etnicitet, ålder, funktion mm.

Förvaltning

I de fall Clowner utan Gränser skulle erhålla en gåva i form av aktier eller fondandelar ska dessa avyttras inom rimlig
tid (med hänsyn till marknadsläget). Om Clowner utan Gränser skulle erhålla en gåva i form av fast egendom eller
bostadsrätt, ska denna avyttras inom rimlig tid (så snart som möjligt givet marknasavärdet). Föreningen har för närvarande inga placeringar i värdepapper eller andra finansiella instrument.

Clowner utan Gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen insamling.
Föreningen förvaltas av en ideell styrelse tillsammans med anställd generalsekreterare och kansli. På årsmötet i maj
2016 valdes en ny styrelse där könsfördelningen är 60/40 (sex personer definierar sig som kvinnor och fyra personer
som män).

Under 2016 erhöll Clowner utan Gränser en gåva i form av fonder till ett värde av 499 990kr som avyttrades i samband med att föreningen erhöll gåvan.

Styrelsens sammansättning bereds av valberedningen och ledamöterna väljs på ett eller två år på årsstämman, ordförande väljs alltid ett år i taget. Styrelsens arbete leds av ordförande med bistånd av arbetsutskottet.
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Generalsekreteraren anställs av styrelsen och arbetar på dess uppdrag med ett tydligt mandat och delegation.

Framtida utveckling

Organisationens årsstämma 2016 skedde den 26 april och då valdes en ny styrelse. Nedan listas de båda styrelser som var
aktiva under året, den senare är den sittande. Antal närvarotillfällen på styrelsemöten under 2016 anges inom parentes
efter respektive person. Den nuvarande styrelsen har haft 4 ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte,
ett årsmöte och en arbetsdag under 2016.

Styrelse 6/5 2015 - 26/4 2016:
Ordförande: Joel Lindh (3/3)
Vice ordförande: Patrik Elgh (2/3)
Kassör: Christina Strandberg (3/3)
Sekreterare: Karin Svensson (3/3)
Ledamot: Camilla Persson (2/3)
Ledamot: Åsa Helg (2/3)
Ledamot: Pelle Halling (3/3)
Ledamot. Johan Genneby (2/3)
Ledamot: Joacim Gustafsson (3/3)
Suppleant: Sofia Wärngård Lang (2/3)

Femårsstrategi
I november 2015 antog styrelsen för Clowner utan Gränser en femårsstrategi för organisationen och verksamheten, syftet med denna strategi är att skapa en tydlig styrning och riktning på var Clowner utan Gränser är på väg. Den omfattar
organisationens prioriteringar internt såväl som externt och innehåller mål för verksamhet, omfattning, organisationsutveckling och kännedom. Tydliga mål kopplade till finansiering och prioriterad verksamhet för de kommande fem åren
antogs. Denna strategi ligger till grund för den årliga verksamhetsplan som tas fram och arbetas efter, för de satsningar
som görs internt och externt och för den verksamheten som bedrivs.
Clowner utan Gränser ska fortsatt fokusera på de barn som lever under de mest utsatta omständigheterna i världen och i
Sverige. Vi har en tydlig målsättning att under denna femårsperiod etablera Clowner utan Gränser som en självklar aktör
för barns rättigheter och psykosociala hälsa i Sverige och internationellt.
Clowner utan Gränser har de senaste åren vuxit som organisation och har som mål att bibehålla den storlek vi nu intagit,
inte att växa mer. Vi har ett tydligt mål kring kompetens och kvalitetssäkring och målsättning är att öka antalet professionella artister som kopplas till Clowner utan Gränser för att bibehålla kvalitet och kvantitet i verksamhet.

Styrelse 26/4 2016 - sittande:

För att genomföra verksamhet krävs säker finansiering, Clowner utan Gränser har som mål att ha minst 50 procent av sin
verksamhet finansierad genom långsiktig, obunden finansiering, främst genom privata gåvor och företagssamarbeten.

Ordförande: Karin Lekberg (4/4)
Vice ordförande: Patrik Elgh (2/4)
Kassör: Christina Strandberg (4/4)
Sekreterare: Karin Svensson (2/4)
Ledamot: Camilla Persson (2/4)
Ledamot: Åsa Helg (1/4)
Ledamot: Pelle Halling (3/4)
Ledamot. Johan Genneby (2/4)
Ledamot: Joacim Gustafsson (4/4)
Suppleant: Sofia Wärngård Lang (2/4)

För att vi ska kunna fortsätta vara en angelägen aktör för barn och unga i utsatthet planerar vi följande under 2017: förutom den ordinarie verksamheten, blev Clowner utan Gränser vid årsskiftet ny samarbetsorganisation till Skolidrottsförbundets rikstäckande insamlingskampanj Springslanten som genomförs i samband med Skoljoggen i september varje
år, även i år kommer vi turnera med föreställningen Kalas i Parken, vi kommer att bjuda in företag och allmänhet till
intressanta seminarier samt fortsätta och utveckla våra samarbeten med kulturaktörer i Sverige för att välkomna barn på
flykt och ge dem tillgång till kultur och aktivitet, bedriva skolprojektet Skratturnén som 20167 går in på sitt sista år, fortsätta
samarbetsprojektet med Cirkus Cirkör för att ge nyanlända barn och ungdomar en meningsfull väntan och aktivitet genom cirkusträningar och sommarläger runt om i Sverige och mycket mer. Som en ytterligare aktiviteter för att säkerställa
kvalitet och kompetensförsörjning kommer under 2017 ett artistråd startas för att ge stöd och erfarenhetsutbyte både
artistiskt och utifrån uppdrag som artister genomför för Clowner utan Gränser.

Valberedning:
Alex Hinchcliffe, Joel Lindh och Jenny Suddo

Revisorer:
Extern revisor: Josefine Fors (auktoriserad revisor), Grant Thornton Sweden AB Suppleant: Pernilla Varverud (auktoriserad
revisor), Grant Thornton Sweden AB
Intern revisor: Nalle Laanela

Generalsekreterare:
Jennifer Vidmo

Övrig information:
Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII och följer FRII:s kavlitetskod. Clowner utan Gränser kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto. Clowner utan Gränser granskas av Charity Rating och finns med på Gröna Listan
2016. Clowner utan Gränser granskas årligen av en extern auktoriserad revisor.

Pg 90 00 20 - 9
Bg 900-0209
Hemsida: www.skratt.nu
E-post: info @ skratt.nu
Telefon: 08-28 65 50
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Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i kr					
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor 						
Bidrag 						
Nettoomsättning
Övriga intäkter

3
3

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader 				
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

2016-01-01 –
2016-12-31

2015-01-01 –
2015-12-31

		
		
		
		
		

920 676
2 207 181
7 158 212
327 757
193

		
519 845
		
1 555 873
		
5 781 533
		
560 106
		
105 909

		

10 614 019

		 8 523 266

Not		

4,5
		
		
		

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

		

-9 144 312
-1 267 936
-629 178

		
		
		

-6 994 634
-1 205 481
-593 988

- 11 041 426

		-8 794 103

-427 407

		 -270 837

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

			
		
-1 525
		
- 428 932

		
73
		
-189
		
-270 953

Årets resultat

		

		

-428 932

-270 953

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
		
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 		
Ändamålsbestämning av medel
		

-428 932
59 523
-

		
-270 953
			
		
-59 523

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

-369 409

		

-330 476

Belopp i kr					

Not		

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 		
Balanserade utgifter för programvara		

6

41 077
		

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

7

			
22 188

Summa anläggningstillgångar

76 285

-

63 265
		

76 285

20 224
		
20 224
		

28 665
28 665

13 260
		
2 013
		
316 071
		

136 375
9 542
261 991

		
331 344

407 908

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank

1 594 590

2 903 355

Summa omsättningstillgångar

1 946 158
		

3 339 928

SUMMA TILLGÅNGAR

2 009 423
		

3 416 213

		
80 963
		

59 253
450 372

		
80 963

509 895

340 		
971
		
15 083
		
252 621
		
902 627
		
417 158

254 433
48 370
318 838
1 590 236
694 441

1 928 460
		

2 906 318

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
		

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder 			
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9
10

		
2 009 423
		 3 416 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital

Resultaträkningen
Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

450 372
59 523
-428 932

509 895
-428 932

80 963

Ingående balans
Ändamålsbestämt av givaren
Årets resultat

		

59 523
-59 523
-

Utgående balans

		

-

		

80 963

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar från månadsgivare och medlemmar och intäktsredovisas vid inbetalning.

Kassaflödesanalys
Belopp i kr					

Gåvor och bidrag
		

Not		

2016-01-01 –
2016-12-31

2015-01-01 –
2015-12-31

En transaktion i vilken Clowner utan Gränser tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Clowner utan Gränser uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor
och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Avskrivningar och nedskrivningar

-427 407
43 144

-270 837
29 340

Erhållen ränta
Erlagd ränta

-384 263
-1 525

-241 497
		
73
		 -189

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital

-385 788

-241 613

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

8 441
76 564
-977 858

-13 317
137 936
-315 704

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (tex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 278 641

-432 698

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-30 124

-105 625
-

		

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Clowner utan Gränser fått eller kommer att få.

Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 					

11

		

-1 308 765
2 903 355

-538 323
3 441 678

1 594 590

2 903 355

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. För Clowner utan Gränsers del utgörs övriga
intäkter huvudsakligen av valutakursdifferenser och erhållna bidrag för personalkostnader.

Verksamhetskostnader

Noter

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader för aktiviteter och verksamhet riktade till vår målgrupp inom ramen för
projekt.

Not 1 Redovisningsprinciper
Clowner utan Gränsers redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningen, BFNAR 2012:1
(K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade mot föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för föreningens insamlingsaktiviteter, främst kostnader för insamlingskampanjer, CRM-system och korrespondens.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader relaterade till organisationens förvaltning inkl del av kostnader för den
internationella federationen.

Leasing
Alla Clowner utan Gränsers leasingavtal redovisas som opperationella, det vill säga leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster.

Utöver de gåvor som redovisats i resultaträkningen har Clowner utan Gränser genom samarbeten med andra organisationer och företag erhållit pro bono-gåvor från bl a:

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Dansens Hus i Stockholm – ställde sin stora scen och personal till förfogande
Competens Compagniet – 32 hemkomstsamtal
Peacock – stöd i kommunikationsarbete och kampanjer
People and Technology – webb och support
Officemanagement AB – kopiator
RättBuss AB, Keolis AB, Ofgrulia AB – transport
Slottsträdgården Ulriksdal – lokal till konferens
Södra Teatern – lokal till event
Dramaten – lokal till event
Allaktivitetshuset – repetitionslokaler
Hi3G – telefoner och avtal
Visma – redovisning- och lönesystem
MoMuMat – mat till event
Riche – mat till event
Ersta Diakoni – rabatterad hyra för kansliet

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 5000 kr.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara			
Maskiner och övriga tekniska anläggningar		

Dessa gåvor har alla varit en stor tillgång för Clowner utan Gränsers verksamhet och bidragit till att minska organisationens kostnader.

3 år
3-5 år

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag

Bidrag som redovisats i resultaträkningen			
Insamlade medel
Allmänheten inkl Radiohjälpen
Företag inkl Postkodlotteriet
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder

Eventualförpliktelser
Clowner utan Gränser lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Clowner utan Gränser har en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom Clowner utan Gränsers kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Clowner
utan Gränser har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Några väsentliga uppskattningar och bedömningar som påverkat redovisningen har inte skett.

2016			

Offentliga bidrag
EU
Staten
Kommuner
Sida genom Svenska Institutet
Allmänna Arvsfonden

		
3 160 652
			
		
		
1 532 874
		
638 824
		
		
1 825 862

		
4 012 431
			
		
		
			
			
		
60 000
		
1 709 102

Summa offentliga bidrag

		

3 997 560

		

1 769 002

Summa (d)

		

7 158 212

		

5 781 533

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)
Bidrag som redovisats som intäkt (c)

		
		
		

2 207 181
3 160 652

		
		
		

1 555 873
4 012 431

Summa insamlade medel

		

5 367 833

		

5 568 304

2015

Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder

		
		
		
		

1 462 200
434 959
140 022
170 000

		
		
		
		

1 082 039
60 834
178 000
235 000

Summa (a)

		

2 207 181

		

1 555 873

41

2015

1 892 680
		
1 984 316
		
135 435
			
-

		
		
		

Noter till resultaträkningen
Not 3 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen					

2016			

685 681
2 251 042
223 929

Summa insamlade medel (c)

I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Not 5 Leasing
Clowner utan Gränser leasar sina kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 188 796 kr (146 700 tkr).

Medelantalet anställda

2016

						
Kanslipersonal
Övriga anställda

2016 			

2015

Antal anställda
5
1

Varav män
		-

Antal anställda
4
		1

Varav män
				1

6

		-

5

		1

Totalt

Under året har sammanlagt 58 personer (varav 21 män) arvoderats för ändamålsbestämda uppdrag och insamlingsevent av Clowner utan Gränser.

Styrelseledamöter (inkl suppleanter)
Generalsekreterare och andra ledande
befattningshavare

2016 			

2015

Antal på
balansdagen

Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

10

4

10

2

-

2

5
		
		-

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

188 796			
-				
- 					
188 796			

188 796
141 597
330 393

Avtalet om hyra sträcker sig till 2017-09-30 med en uppsägningstid om nio månader. Avtalet har förlämgts till 2017-12-31.

Noter till balansräkningen
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara			

2016			

2015

105 625
		-

		105 625

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

105 625

105 625

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-29 340
-35 208

		-29 340

Utgående ackumulerade avskrivningar

-64 548

-29 340

41 077

76 285

2016-12-31

2015-12-31

		30 124

		-

30 124

-

		-7 936

		-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 936

-

Redovisat värde vid årets slut

22 188

-

Utgående redovisat värde

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda

Summa								

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
						

Inom 1 år 							
2-5 år									
Senare än 5 år 								

2015

2016

2015

529 603
3 217 412

531 081
2 332 675

3 727 065
1 332 535
134 059

2 863 756
969 344
100 735

Av pensionskostnaderna avser 45 tkr (33 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare.

Maskiner och andra tekniska anläggningar
- Ingående anskaffningsvärde
- Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
- Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar

Avtal om avgångsvederlag
Föreningens generalsekreterare innehar kollektivavtal, inget avtal om avgångsvederlag för generalsekreteraren finns.

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016

2015

Transaktioner med närstående

Förutbetalda hyror
Övriga poster

47 199
268 872

47 199
214 792

Föreningen har enligt styrelsebeslut arvoderat föreningens kassör för löpande redovisning, ekonomisk uppföljning till
styrelsen samt bokslut med 156 tkr under året. Detta sker enligt föreningens styrande riktlinjer om ekonomisk uppföljning. Ytterligare en styrelseledamot har genomfört artistiskt uppdrag och erhållit lön om 44 272 kr. Clowner utan Gränser
tillämpar marknadsmässig ersättning och lön i de fall då ledamöter eller närstående får uppdrag som inte är av volontär
karaktär. Inga övriga transaktioner till närstående finns att redovisa.

Summa

316 071

261 991

2016

2015

Ideellt arbete

Projektbidrag, Stockholms kommun
Projektbidrag, PostkodLotteriet
Projektbidrag, Svenska Institutet
Projektbidrag, UNHCR
Projektbidrag, Vi Gör Vad Vi Kan

359 860
530 341
12 426

		962 150
496 898
69 232
61 956

Summa

902 627

1 590 236

Under året har 201 personer arbetat ideellt för Clowner utan Gränser, framför allt med ändamålsbestämda uppdrag, styrelsearbete, valberedning och event. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016

2015

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

150 382
53 419
213 357

107 433
71 753
515 255

Summa

417 158

694 441

2016

2015

37 664

39 995

1 556 926

2 863 360

1 594 590

2 903 355

Noter till kassaflödesanalysen
Not 11 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa
Tillgodohavande på bankkonton

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Samarbetet med Salvequick/ORKLA fortsätter och under 2017 kommer designade plåster att säljas i butik till förmån för
Clowner utan Gränser
Sommarturnen Kalas i Parken som är ett samarbete med Riksteatern och Folkets Hus och Parker kommer att turnera även
under 2017
I januari 2017 tecknades ett femårsavtal med Skolidrottsförbundet för aktiviteten Skoljoggen där Clowner utan Gränser är
förmånstagare för den nationella insamlingen
Stora ansökningar: Clowner utan Gränser har ansökt om att bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet, en ansökan för
att ge psykosocialt stöd till barn och föräldrar som befinner sig i Asyl processen i Sverige (AMIF- Fonderna/EU).
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Clowner utan Gränser
Adress: Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm
Telefon: 08-28 65 50
E-post: info@skratt.nu
Hemsida: www.skratt.nu

