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”Så länge vi vågar tro på att en annan
värld är möjlig så är den också det.”
Skrattet hjälper oss på traven när vi
misströstar, det ger oss hoppet åter när vi
förlorat det, det förenar främlingar och det
läker våra osynliga sår.
I FN:s barnkonvention befästs alla barns
rättigheter till kultur och lek. Det har
Clowner utan Gränser verkat för i över 20
år. 2017 var inget undantag. Under året
besökte våra artister många platser,
drabbade av krig, naturkatastrofer och
andra kriser, för att möta barn som mer än
någonsin behöver fyllas med skratt och
hopp om framtiden. Vi fortsatte vårt
arbete för den förföljda rohingyaminoriteten i Burma, för barn som växer
upp i Sydsudans flyktingläger, för
ungdomar på flykt i ovisshetens Grekland, i
Libanon för att stärka flickors och kvinnors
rättigheter och många fler platser runt om
i världen.

I en värld där fler människor än någonsin
befinner sig på flykt, där barn växer upp
med kriget som vardag och där rasism och
rädslor breder ut sig, så är jag
övertygad om att Clowner utan Gränser
behövs, kanske mer än någonsin, både ute
i världen och här hemma i Sverige.
Jag ser fram emot ett nytt år där kansli,
styrelse, artister och volontärer
tillsammans kommer arbeta för att alla
barn på vår jord ska få växa upp på en
fredligare, mer inkluderande och såklart
mycket roligare plats. Så länge vi vågar tro
på att en annan värld är möjlig så är den
också det.

Samtidigt fortsatte också vår verksamhet
i Sverige där vi både ger psykosocialt stöd
till människor som kommit hit på flykt och
arbetar i skolor för att öka kunskap och
engagemang hos elever för barns
rättigheter och flyktingskapets ofrivillighet.
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Om Clowner utan Gränsers verksamhet
fortsatte som vanligt var det desto större
förändringar på vårt kansli. Efter sju år var
det dags för vår generalsekreterare Jennifer
Vidmo att möta nya äventyr. Hennes skor
är stora att fylla, om än inte clownskorstora, och jag är otroligt glad över att få
föra Clowner utan Gränser framåt som
organisationens nya generalsekreterare.

Louise Frisk
Generalsekreterare, Clowner utan Gränser
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Skratt fyller livet med mening
Ett arbete med utgångspunkt i Barnkonventionen
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. För skratt är mer än glädje. Skratt förenar,
bortom politiska, ideologiska, religiösa separationer. När andra organisationer gör så att människor
överlever fyller Clowner utan Gränser det räddade livet med mening.

Vilka är Clowner utan Gränser?
Clowner utan Gränser är en ideell organisation
kopplad till det internationella nätverket Clowns
Without Borders International (CWBI). Clowner
utan Gränser Sverige grundades 1996 och har
sitt säte och kansli i Stockholm. Organisationen
bedriver verksamhet över hela världen för barn
som av olika anledningar lever i mycket utsatta
situationer.

Genom föreställningar, workshops, lekaktiviteter
och cirkusskolor hjälper vi i stunden barn och
ungdomar att byta ut tankar på krig och oro
mot glädje och framtidstro. Långsiktigt hjälper
vi barnen att utveckla sina förmågor och tron
på sig själva. Med skrattet som verktyg skapar
vi rum för att visa känslor. Skrattet är gnistor av
hopp som kan lysa upp de mörkaste av stunder.

Clowner utan Gränser innehar 90-konto och
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under
2017 använde vi 8 % av organisationens
insamling till administrativa kostnader och 10 %
till insamlingskostnader. Under 2017 arbetade
Clowner utan Gränser i nio länder och mötte
och skrattade tillsammans med 77 726 personer.

Vision

Med skratt fyller vi 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.
Därför finns Clowner utan Gränser. Vi
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
börja skratta och drömma igen.
De artister som är engagerade i Clowner utan
Gränser är alla professionella och erfarna
cirkusartister, clowner och musiker som donerar
sin tid och talang till verksamheten. Idag finns
över 300 artister i organisationens nätverk.
Clowner utan Gränser samarbetar alltid med
lokalt förankrade organisationer i vårt
internationella arbete och är ofta ett
komplement och utveckling i redan existerande
barnvänliga aktiviteter.

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.

Mission
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.

”

För att förändra
världen krävs
fantasti.
Rupesh Tillu, artist

”

This was the best day!
Rami, 9 år, efter en förställning i ett
läger i Grekland

Henrik Kindgren, Grekland
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Skratt, hopp och drömmar
till barn över hela världen
77 726 delade skratt under 2017
Sedan starten 1996 har Clowner utan
Gränser skrattat med nästa 2 miljoner barn.
Under 2017 fortsatte vi vårt arbete och arbetade
i olika länder runt om i världen samt i Sverige.
Vår verksamhet på dessa platser har sett olika
ut. Till en del länder har vi gjort punktinsatser
genom 2–3 veckor långa turnéer och på andra
platser har vi anordnat aktiviteter regelbundet
under hela året. Ibland har vi arbetat med barn
och ungdomar och andra gånger med vårdnadshavare och andra vuxna i barnens liv.

Sammanlagt under året mötte och skrattade
våra artister tillsammans med 77 726 barn,
unga och vuxna. Detta genom 668
föreställningar, workshops, utbildningar och
andra aktiviteter Clowner utan Gränser
anordnade och bjöd in till.
Arbetet 2017 genomfördes av 63 av våra
talangfulla och erfarna artister.

Oavsett hur verksamheten ser ut arbetar vi
alltid för att göra största möjliga skillnad. Både i
stunden och långsiktigt. Vi försöker alltid nå de
som behöver oss och skrattet allra mest.

Internationella projekt 2017

Projekt i Sverige 2017

I syfte att uppnå föreningens ändamål
genomförde Clowner utan Gränser 18
turnéer till Burma, Grekland, Indien,
Kina, Libanon, Rwanda, Sierra Leone
och Sydsudan under året.

I syfte att uppnå föreningens ändamål
genomförde Clowner utan Gränser fyra
projekt i Sverige under året. Både för
att välkomna och ge stöd till människor
som kommit hit på flykt samt för att öka
kunskap och engagemang för barns
rättigheter och människor i utsatthet
hos skolbarn och allmänheten.

Verksamhet i tal
Föreställningar och workshops: 442
Förmånstagare: 54 597
Utbildningar för personal: 21
Förmånstagare: 207
Totalt antal aktiviteter: 463
Totalt antal mötta: 54 804

Verksamhet i tal
Föreställningar och workshops: 195
Förmånstagare: 22 872
Utbildningar för personal: 10
Förmånstagare: 50
Totalt antal aktiviteter: 205
Totalt antal mötta: 22 922

Hopp
till barn på flykt
I en värld där nästan 20 personer tvingas
på flykt varje minut som en konsekvens av
konflikter och våld är Clowner utan
Gränsers arbete – att sprida hopp viktigt.
Livsviktigt.
2017 befann sig 65 miljoner människor på
flykt från sina hem. Hälften av dem är barn.
Clowner utan Gränser turnerade under
året till några av dessa konfliktdrabbade
områden för att möta barnen och ge dem
en stunds vila från den oro och stress och
flyktingskapet innebär.
I Grekland fortsatte vi vårt arbete för de
människor som flytt över Medelhavet, i
Sydsudan för alla miljontals personer som
tvingats från sina hem, i Burma för den
förföljda rohingyaminoriteten och i
Libanon för vuxna och barn på flykt från
Syrien.
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En paus från ovissheten

Clowner utan Gränser i Grekland
Clowner utan Gränser funnits på plats i Grekland
sedan den stora krisen för människor på flykt
började kring Medelhavet. Hittills har vi gjort 28
turnéer till landet. Fem av dessa ägde rum under
2017 och gick till ön Lesbos och Thessaloniki vid
makedonska gränsen.
Genom att arbeta med barn, barnfamiljer och
ensamkommande ungdomar på flykt kan vi ge
en paus från tankar på krig, våld och oro. Den
nya energin bidrar till att hopp om framtiden kan
skapas igen. Detta är ett viktigt psykosocialt stöd
som långsiktigt innebär att barn och unga får sin
barndom tillbaka.

2017 gjorde Clowner utan
Gränser 5 turnéer till Grekland.
Under dessa genomfördes 74
föreställningar och workshops
där vi skrattade med 1926
barn. Vi anordnade också 5
utbildningar för 48 personer i
våra metoder.
Arbetet i Grekland 2017
finansierades av Vi Gör Vad Vi
Kan och Terre des Hommes.

Många av de människor som vi möter i Grekland
har nu varit fast där under en lång tid och andra
typer aktiviteter behövs nu jämfört med för två
år sedan. Därför har vårt arbete fått ett allt mer
pedagogiskt fokus där vi genom workshops och
träningar kan ge ett fördjupat psykosocialt stöd
till barn och unga.
I samband med detta har vi också anordnat
utbildningar för personal och volontärer från
andra organisationer och myndigheter på plats.
Genom att sprida våra metoder och verktyg kan
fler stärka barn och unga och vårt arbete kan
fortskrida även när vi inte är på plats.

”

2

Mitt i myllret av barn som hoppar och leker ser jag en
ensam pappa som sitter med sina två barn. Finklädda,
raka i ryggen och välkammade. Han stryker dem över
håret med jämna mellanrum. Han tittar på dem för att
försäkra sig om att de skrattar. Han har allt sitt fokus på
sina barn.
Vid ett tillfälle möttes våra blickar och han ler ett
tacksamt leende. Sedan återgår han till att titta på sina
barn igen. Klappar deras huvuden medan de ler och
fnittrar åt clownernas upptåg.
Jennifer Vidmo, f.d. generalsekreterare för Clowner utan Gränser,
från en turné i Grekland.
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Positiva ringar på vattnet
Clowner utan Gränser i Sydsudan
Clowner utan Gränser har arbetat i Sydsudan
i flera år. Här befinner sig över två miljoner på
flykt undan våld och terror och barn och unga
tvingas växa i landets enorma flyktingläger.
Många av barnen berättar att de är rädda. Risken
att rekryteras som soldater av väpnade
grupper är stor och likaså att bli utsatt för
sexuellt våld. Detta arbetar Clowner utan Gränser för att förändra.

”

Jag känner mig
glad när jag leker.
John, 13 år, Sydsudan

Vi har skapat ett program som i första hand
riktar sig till ungdomarna i lägren. Deras behov
glöms ofta bort och de befinner sig i en särskilt stor risk för våld. Vi utbildar ungdomarna i
workshops fyllda av lek och cirkus. De blir glädjeambassadörer och tar med sig sina nyvunna
kunskaper till småsyskon och vänner. På så vis
skapas positiva ringar på vattnet i en miljö kantad av oro och instabilitet. I flyktinglägren sätter
vi även upp föreställningar och bjuder in till lek
för att sprida skratt och hopp till stora som små.

En av de ungdomar som deltagit på Clowner
utan Gränsers träningar är 13-åriga John.
Vad tyckte du var roligast under workshopen?
– Jag gillade allt! Men att kasta med den stora
bollen och bolleken var roligast. Jag känner mig
så glad när jag leker och spelar.
Lärde du dig något nytt?
– Jag lärde mig att göra egna bollar och att
jonglera.
Vad tyckte du om föreställningen?
– Jag tyckte den var bra. Det är första gången i
mitt liv som jag ser en clown.

Johns mamma kommer fram där vi sitter och
pratar och lägger till:
– Det är så bra att ni kommer och träffar barnen.
Vi ser hur dom utvecklas av det och efteråt är
dom alltid väldigt glada.

14

2017 gjorde Clowner utan Gränser 2 turnéer till
Sydsudan. Under dessa genomfördes 36
föreställningar och workshops där vi skrattade
med 26 226 barn. Vi anordnade också 2
utbildningar för 18 personer i våra metoder.
Arbetet i Sydsudan 2017 finansierades av Vistas
och Radiohjälpens insamling Världens Barn.
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Hopp i en bortglömd konflikt
Clowner utan Gränser i Burma
I Rakhine i västra Burma har en av vår tids mest
våldsamma och bortglömda konflikt under flera
år pågått mellan den muslimska minoriteten och
buddistiska majoritetsbefolkningen. 2017
förvärrades situationen och hundratusentals
rohingyas tvingades fly till Bangladesh, där
Clowner utan Gränser också finns på plats.
I Rakhine har Clowner utan Gränser varit en av
få verksamma biståndsorganisationer för att ge
stöd till barn på båda sidor om konflikten.
Genom föreställningar, workshops och lek
väcker vi skratt och glädje till liv på nytt och
väcker tanken, ”kan vi skratta tillsammans finns
det kanske mer som förenar oss?”.

Vid dessa träningar ges deltagarna nya verktyg
för att arbeta med barn och barns psykosociala
hälsa. Clowner utan Gränsers erfarna pedagoger
utbildar dem i våra metoder för att skapa tillit
samt rasera hierarkier.
Dessutom anordnar vi även träningstillfällen för
barn och vårdnadshavare tillsammans. Detta för
att stärka anknytningen dem sinsemellan samt
reducera våld i nära relationer.
Efter att ha besökt vårt program i Burma sa en
medarbetare från Sida: ”Det här är det bästa
biståndet jag sett.”

I området har vårt fokus under 2017 varit på
utbildning av lokal personal och volontärer som
arbetar med barnen till vardags. Vi har utbildat
socialarbetare, lägervakter, poliser,
myndighetspersoner och volontärer från
andra organisationer.

2017 gjorde Clowner utan Gränser 2 turnéer till Burma. Under dessa genomfördes 36
föreställningar och workshops där vi skrattade
med 4589 barn. Vi anordnade också 4
utbildningar 75 för personer i våra metoder.
Arbetet i Burma 2017 finansierades av Folke
Bernadotteakademin och Forum Syd.
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”

All stress bara rann av oss.
Det var en sådan lättnad
att få dela med mig av
personliga problem. Även
fast jag inte brukar tycka
om att göra det.
Safiwah, på flykt från Syrien och deltagare i
Clowner utan Gränsers projekt i Libanon

ÅRSREDOVISNING 2017				

		

HOPP TILL BARN PÅ FLYKT

För flickors rättigheter på flykt
Clowner utan Gränser i Libanon
I utsatta situationer växer sig redan befintliga
maktstrukturer starkare. Diskrimineringen av
kvinnor och bristen på jämställdhet är ett globalt
problem, men för flickor och kvinnor på flykt blir
våldet ännu värre. I Libanon befinner sig många
syriska flickor och kvinnor på flykt undan kriget.
De riskerar att utsättas för fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld.
Det vill Clowner utan Gränser förändra.
Tillsammans med de lokala organisationerna
Beirut DC och Clown me in utbildade vi under
2017 syriska och libanesiska pedagoger med
bakgrund inom konst och socialt arbete. Under
en sexveckorskurs fick de nya verktyg och
kunskaper inom olika konstformer för att kunna
använda för att i sin tur ge psykosocialt stöd till
flickor och kvinnor i utsatthet i landet. De utbildade pedagogerna har under året bjudit in till
trygga rum och träningar och gett stöd till flickor
och kvinnor.

För våldet mot kvinnor och flickor ska minska på
riktigt behöver vi även arbeta med pojkar och
män. Därför kommer Clowner utan Gränser att
fortsätta arbetet i Libanon. Denna gång genom
att utbilda manliga pedagoger som i sin tur ska
arbeta med syriska pojkar och män för att skapa
trygga rum där de genom konst och aktivitet kan
prata om patriarkala strukturer, maskulinitetsnormer och jämställdhet.

2017 anordnade Clowner utan Gränser
en sex veckor lång utbildning för 14
lokala artister. Dessa drev under året
sedan 12 olika grupper för bland annat
syriska flickor och kvinnor på flykt.
Sammanlagt anordnades 144 aktiviteter
för 139 personer.
Arbetet i Libanon 2017 finansierades av
Svenska institutet.
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Skrattets läkande kraft

Clowner utan Gränser i Sierra Leone
Sierra Leone var ett av de länder som drabbades
allra värst av Ebola-epidemin 2014–2015. Under
epidemin skakades samhället om i grunden och
barnen drabbades ofta hårdast. Våra partners på
plats i landet vittnat om att många av barnen i
Sierra Leone bär på icke-bearbetade upplevelser
och att det finns ett stort behov att ge barnen
psykosocialt stöd för att minska trauman samt
skapa trygga platser där barnen känner tillit att
berätta om allt det svåra de upplevt. Under 2017
arbetade Clowner utan Gränser främst i staden
Portee, en förort till huvudstaden Freetown.
Under perioden av ebolavirus drabbades Portee
mycket hårt. Många barn förlorade sina föräldrar,
tvingades bevittna traumatiska scener när
kroppar forslades bort och många barn var
under perioder inskrivna på Ebolacenter utan
möjlighet till kontakt med familj.

Här blir Clowner utan Gränsers metoder
centrala för att stärka barnen. Genom leken
skapar vi utrymmen att hantera känslor och
svåra frågor som fortfarande lever kvar.
Skrattets lekande kraft innebär att dessa barn får
sin barndom tillbaka och hoppet sprids igen i
Sierra Leone.

2017 gjorde Clowner utan Gränser 1
turné till Sierra Leone. Under denna
genomfördes 13 föreställningar och
workshops där vi skrattade med
2635 barn. Vi anordnade också 1
utbildning för 18 lokala artister i
våra metoder.
Arbetet i Sierra Leone 2017
finansierades av Radiohjälpens
insamling Världens Barn.
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Cirkus som stärker alla

Clowner utan Gränser i Rwanda
Rwanda är ett land som fortfarande lider av
sviterna från folkmorden 1994. Många människor,
barn och vuxna, bär på svåra trauman och en
stor del av befolkningen lever i extrem fattigdom.
Clowner utan Gränser länge arbetat i Rwanda,
ofta i samarbete med Gisenyi Acrobats, ett
artistkollektiv vars medlemmar växte upp på
gatan och idag arbetar för att stärka barn som
lever i utsatthet. Tillsammans med Gisenyi
Acrobats turnerar Clowner utan Gränsers artister
runt om i Rwanda och spelar föreställningar i
flyktingläger och andra platser. Allt för att sprida
skratt, skapa minnen fyllda av glädje och nya
drömmar om framtiden.

2017 anordnade Clowner utan Gränser också ett
clown-camp i Rwanda med artister från
Uganda, Demokratiska Republiken Kongo,
Rwanda och Sverige. Under utbildningen fick
artisterna kompetensstärkande workshops och
utbytte erfarenheter. Lärdomarna och
inspirationen sprider de vidare till sina kollegor
i hemlandet för att fortsätta arbeta socialt och
stärka människor i utsatthet genom sin konst.

2017 gjorde Clowner utan Gränser
2 turnéer till Rwanda. Under dessa
genomfördes 13 föreställningar och
workshops där vi skrattade med
2635 barn. Vi anordnade också 1
utbildning för 18 lokala artister i
våra metoder.
Arbetet i Sierra Leone 2017
finansierades av Clowner utan
Gränsers egeninsamlade medel och
Världens Barn.

24

”

Förut ville barnen
bli bordellägare.
Det vill dom inte
längre.
Medarbetare hos
samarbetspartner, Indien
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Ett ljus i red light district

För alla barns lika värde

Clowner utan Gränser i Indien

Clowner utan Gränser i Kina

Kamathipura är ett av världens största red light
distrikt. Här växer en hel generation barn upp på
bordellerna. Tillsammans med lokala
organisationer arbetar vi för att ge dessa barn ett
andrum. Sedan 2013 har vi besökt området för
att spela shower på det center dit barnen kan gå
för att komma undan bordellerna. Clownerna
kommer då och bjuder på skratt och en
möjlighet att se en annan värld och att drömma
sig bort för en stund.

Sedan två år tillbaka har vi också lett aktiviteter
för flickor som bor i red light distriktet och löper
allra störst risk för att själva drabbas av
människohandeln. Flera gånger i veckan anordnar vi tillsammans med lokala indiska artister
träningar i drama, clowning och andra
självstärkande övningar. De har flera gånger satt
upp föreställningar för sina vänner och familj i
området. Detta har stärkt flickorna själva något
oerhört men också deras mammor som beskrivit
att de tack vare Clowner utan Gränser aktiviteter
nu kan se en annan framtid än bordellerna för

I Shanghais förorter finns barn som växer upp
utan sina föräldrar då dessa är fast i prostitution,
människohandel eller som migrantarbetare.
Dessa barn ses som mindre värda av samhället
och har inte rätt till skolgång och sjukvård
eftersom de inte är skrivna i staden där de bor.
Barnen som växer upp i dessa områden löper
stor risk att också själva hamna i kriminalitet,
missbruk och att bli traffickerade.
I ett land där uttryck som ”alla barn ska ha
samma rättigheter” kan anses vara politiskt och
därmed olagligt, vill Clowner utan Gränser visa
att alla barn ska ha rätt att skratta.

Sedan 2014 har Clowner utan Gränser därför
arbetat på barnhem och center utanför
Shanghai. Genom att besöka dessa barn visar vi
dem att vi ser och tror på dem. Med det hoppas
vi fylla barnen med inspiration och mod inför
framtiden. På sikt främjar detta människovärdet.
Vi visar att vi alla kan skratta åt samma saker, att
vi alla är människor. Under turnéerna har vi
också bjudit in barnens föräldrar till
föreställningarna för att skapa lustfyllda möten
mellan barnen och deras mammor och pappor
och ge föräldrarna de verktyg som de saknar för
att närma sig sina barn.

2017 gjorde Clowner utan Gränser tre turnéer i Indien. En av dessa
med föreställningar där vi mötte 1015 barn genom 8 shower. De
andra två var pågående under hela året där artisterna anordnade
90 workshops för 27 flickor som lever i red light distrikt.

2017 gjorde Clowner utan Gränser
en längre turné till Kina. Under denna
genomfördes 32 föreställningar där vi
skrattade tillsammans med 6300 barn.

Arbetet i Indien 2017 finansierades av Clowner utan Gränsers
egeninsamlade medel.

Vi anordnade också en utbildning för
20 lokala artister i våra metoder.
Arbetet i Kina 2017 finansierades av
Clowner utan Gränsers egeninsamlade
medel.
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Varmt välkommen hit

Skådespelerskan Suzanne Reuter
sprider skratt på asylboenden

Clowner utan Gränser i Sverige
Under 2017 drev Clowner utan Gränser flera
projekt i Sverige för att välkomna och stärka
barn, ungdomar och vuxna som kommit hit på
flykt. Att komma till ett nytt land innebär många
olika svårigheter och utmaningar. Genom att
möta våra nya vänner genom skratt, lek och
aktivitet hoppas Clowner utan Gränser kunna
vara ett stöd och lättnad i en situation som
annars präglas av oro och stress.
Tillsammans med Cirkus Cirkörs fortsatte vi 2017
driva samarbetsprojekt Cirkushoppet. Under året
åkte artisterna på två turnéer och besökte
asylboenden, HVB-hem och andra
samlingsplatser för asylsökande och människor
på flykt. Genom show och cirkusworkshop
verkade vi för att ge psykosocialt stöd och ny
energi till de vi mötte. På flera av platserna
stannade artisterna en hel vecka för att utbilda
lokala kulturaktörer på orten i våra metoder samt
hur deras konstform kan anpassas för att ge stöd
till människor på flykt. Tillsammans med dem
ordnade vi workshops varje dag på ett boende
på orten och de boende fick inte bara lära sig
massa cirkus utan också knyta lokala kontakter
och få nya vänner.

”Det gick upp för mig hur stor skillnad det är att
få höra ”välkommen”. Tak över huvudet och mat
är jätteviktigt men det gav väldigt mycket att
någon tänkt på oss som medmänniskor, att de
kom för att göra oss glada.”
Ord sagda av Saeed efter en föreställning av
Cirkushoppet. Saeed har flytt från Syrien till
Sverige tillsammans med sin bru och sina barn.

2017 drev Clowner utan Gränser två
projekt i Sverige som syftade till att ge
stöd till människor som kommit hit på
flykt – Cirkushoppet och
Välkommen till Sverige. Under dessa
turnéer genomförde artisterna 121
föreställningar och workshops och
mötte 4 603 barn, unga och vuxna.
Arbetet finansierades av Svenska
PostkodLotteriets Kulturstiftelse och
Stockholm stad.

Skådespelerskan Suzanne Reuter har tidigare
turnerat med Clowner utan Gränser i Indien
där vi bland annat arbetar i Mumbais red light
district. Under 2017 fortsatte hon, tillsammans
med artisten Björn Dahlman, att sprida skrattet – denna gång på asylboenden för barn som
kommit till Sverige på flykt. I en intervju berättar
Suzanne Reuter:
”Jag har under många år haft tvivel, gått i terapi
och ställt mig frågan ”vad håller jag på med?”.
Men nu har jag insett vad komedi betyder och
hur viktigt det är. Efter att ha arbetat med
Clowner utan Gränser är jag idag jättestolt över
mitt yrke. Plötsligt har det fått en betydelse för
mig. Att möta dessa barn som har det svårt, få
dem att våga släppa kontrollen och skratta, ja då
befinner jag mig i himlen! Jag har fått
direkta kvitton på hur stor skillnad skratt gör för
människor. När vi lockar in dem i en annan värld,
där de kan få skratta och vara barn en stund, så
har vi också skapat ett minne som de kan ha
med sig. Det kan hjälpa dem att orka vidare.”

FÖR MÄNNISKOR PÅ FLYKT I SVERIGE

”Flickan i rosa hijab har varit i Sverige i fyra år.
Efter föreställningen rusar hon fram och kramar
oss. ’Jag älskar er!’ ropar hon. Hon har skrattat
hela föreställningen igenom.
Hon är lite större än de andra barnen i publiken,
kanske 12–13 år, och Grodkungen har retats med
henne, sagt att hon är stark och att han får ont
i handen när hon gör high five vilket fått henne
att skratta ännu mer. Hon har varit på
utreseboendet sen i måndags.
Så fort en flygbiljett finns tillgänglig så skickas
hon tillbaka till sitt hemland.
Jag undrar om hon fortfarande kommer ihåg
svenskan hon lärde sig. Om hon kan berätta för
sina kompisar i landet där hon är nu. Eller om
hon vill glömma det så fort som möjligt, språket
de pratade i landet där hon inte fick stanna.”
/Björn Dahlman, artist.
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För andra året i rad gick Kalas i parken genom Sverige
sommaren 2017. Fysisk komik, cirkuskonster och
musik från världens alla hörn var ingredienserna i
föreställningen som samlade nya och etablerade
svenskar i folkparkerna. Kalas i parken besökte 13
orter och mötte 6211 personer. Över 1/3 av dem
hade nyligen kommit till Sverige på flykt.
Projektet gjordes i samarbete med Riksteatern
och Folkets Hus och Parker.

OM CLOWNER UTAN GRÄNSER
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För alla barns rätt

Clowner utan Gränser i skolan
Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter,
inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller
alla barn. Clowner utan Gränser använder skrattet
som ett verktyg för att tala om dessa rättigheter.
Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar
får plats. När vi känner oss som en del av något
större får vi utrymme och mod att diskutera frågor
som annars kan kännas svåra och främmande.
2017 var tredje och sista året på Clowner utan
Gränsers projekt Skratturnén – För alla barns rätt.
Artisterna har besökt klasser F-5 över hela Sverige
för att öka kunskapen om FN:s barnkonvention
och skapa större förståelse för hur det är att vara
på flykt som liten hos skolbarn.

Under året fortsatte Clowner utan Gränser också
att sprida seriealbumet Gränslöst mod till skolor
och ungdomar. Albumet är framtaget för att
skapa större förståelse för flyktingskapets
ofrivillighet och serierna är skrivna av
personer som själva kommit till Sverige på flykt,
har intervjuat en person som har det eller
liknande. Hos Utbudet.se, en plattform för
skolmaterial, var Gränslöst mod ett av de mest
populära 2017 och tidningen har nu spridits i
över 28 000 exemplar till skolor och andra
samlingsplatser för ungdomar. Gränslöst mod
är framtagen i samarbete med Cirkus Cirkör och
med stöd från Svenska PostkodLotteriets
Kulturstiftelse.

På skolorna spelade artisterna en föreställning och
efteråt samtalade de med eleverna om frågor som
rör barns rättigheter och Clowner utan Gränser
internationella arbete. Skrattar vi åt samma saker
kanske det finns annat som också förenar oss?
Samtalet kunde sedan fortsätta i klassrummet
med hjälp av det metodmaterial vi tagit fram
särskilt för pedagoger på detta tema.

Under 2017 besökte Clowner utan
Gränsers Skratturné skolor runt om i
hela landet och mötte 10 908 elever.
Detta genom 71 föreställningar och
samtal.

Skratturnén – För alla barns rätt
finansieras av Allmänna Arvsfonden,
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PRISER UNDER ÅRET

Globalt engagemang som förenar

Clowner utan Gränser –

Eldsjälarna bakom ordet

Clowns Without Borders International

Kärnan i Clowner utan Gränsers verksamhet är
alla engagerade artister. Det är dom som finns
bakom ordet ”clowner” i vårt namn. Alla är de
inte clowner utan olika typer av artister med en
specifik talang inom ett kreativt område. Det kan
handla om allt från musik till akrobatik och magi
till teater. Det som är gemensamt för dem alla är
att de använder sin talang och kompetens i syfte
att stärka människors livslust och psykosociala
hälsa.

Clowns without Borders International är den
övergripande och internationella organisation
som svenska Clowner utan Gränser Sverige är
en del av. De 15 medlemsorganisationerna styrs
av gemensamma stadgar och riktlinjer under
ledning av en internationell styrelse. Våra
syskonorganisationer finns i Spanien, Frankrike,
Kanada, USA, Belgien, Irland, Australien, England,
Finland, Tyskland, Schweiz, Sydafrika, Österrike
och Brasilien.

En prisbelönt organisation

Våra artister arbetar ideellt då de gör uppdrag
ute i världen. I organisationens nätverk finns idag
över 300 artister som arbetar för att sprida mer
skratt i världen. Under 2017 arbetade 63 av dem
med oss.

Varje år ses representanter från alla
medlemsländer och styrelsen för Clowns
Without Borders International för årsmöte. 2017
anordnades detta möte i Tyskland. Under
dagarna sker både artistiska och
administrativa utbyten och strategier görs för
bland annat insamling, verksamhet och
organisationsutveckling. Från Sverige deltog
Clowner utan Gränsers generalsekreterare
Jennifer Vidmo och Anneli de Wahl,
styrelsemedlem.

Samarbeten som stärker
Clowner utan Gränser samarbetar om möjligt
alltid med lokala artister på internationella
turnéer. Det är viktigt av flera olika anledningar.
För att främja artistiska utbyten som stärker olika
kompetenser och idéer, för att lokalt förankrade
personer har större förståelse för kontexten och
vad som behövs än artister som kommer från
Sverige samt för att barnen vi möter ska känna
sig representerade i vad de ser på scen.
Ibland genomför vi också utbildningar och för
lokala artister i olika konstformer, tekniker och
andra viktiga kunskaper för att bedriva scenkonst
och socialt arbete. Ett sådant exempel under
2017 är det clown camp vi anordnade i Rwanda
med artister från Uganda, Sverige, Demokratiska
Republiken Kongo och Rwanda. Under utbytet
satte deltagarna också ihop en föreställning som
de turnerade runt om i Rwanda med. Det ingick
även i utbildningen att alla sedan skulle ta med
sig sina nyvunna kunskaper till hemlandet och
där föra dem vidare till artistkollegor. Så skapas
positiva ringar på vattnet och Clowner utan
Gränsers metoder sprids och stärks.

Vi samarbetar ofta tillsammans med våra
syskonorganisationer. Under 2017 gjorde vi
exempelvis en gemensam turné till Sydsudan
med våra syskonorganisationer från Brasilien,
Sydafrika och USA.
Clowner utan Gränser Sverige är också en av
mentorerna till den indiska organisation som
ansökt om och nu arbetar för att bli en Clowner
utan Gränser-organisation och medlem i Clowns
Without Borders International.

Bästa barnteater
Clowner utan Gränser fick Svenska ASSITEJ:s pris
för bästa barnteater på Scenkonstbiennalen 2017.
Motiveringen löd:
”Prix d’ASSITEJ 2017 tilldelas Clowner utan
Gränser Sverige för att de möter barn när de är
som mest utsatta – på flykt, i läger och i
fängelser. Där vuxna slagit sönder
förutsättningarna för att leva fritt och utvecklas,
samlar Clowner utan Gränser enastående
scenkonstnärer som med hjärta och skicklighet
får barnen att känna sig sedda. De öppnar ett
magiskt nu av närvaro, gemenskap och skratt
och påminner om konstens livsavgörande
betydelse.”

Försvarare av mänskliga rättigheter
Clowner utan Gränser tilldelats Stockholm
FN-förenings Diplom för försvar av mänskliga
rättigheter 2017. Diplomet delades ut vid FNföreningens traditionella middag på Mänskliga
rättighetsdagen den 10 december.
”Clowner utan Gränser är ett uttryck för en
gemensam, gränsöverskridande mänsklighet.
Där hopplöshet råder återbördar Clowner utan
Gränser skrattet och glädjen och möter barnen
i lust och lek som bidrar till hopp i även utsatta
situationer” löd motiveringen.

Årets företagssamarbete
Clowner utan Gränser och Salvequick
tilldelades 9 maj, på Insamlingsforum 2017, priset
Årets Företagssamarbete. Utmärkelsen är den
enda svenska av sitt slag och delas ut av FRII –
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Juryns
motivering löd:
”Med ett lika enkelt som fyndigt budskap och
lekfulla aktiviteter skapas ett trovärdigt
samarbete mellan Clowner utan Gränser och
Salvequick, som ger resultat på flera plan.”
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INSAMLING

Kunskap i och engagemang för

Pengar som förvandlas till skratt

alla människors rättigheter

och tas dit det bäst behövs

En del av Clowner utan Gränsers mission är att öka kunskap om och engagemang för människor
som lever i utsatthet hos allmänheten i Sverige. Det gör vi genom att arbeta strategiskt i press,
sociala medier och på hemsida, anordnar och deltar vid olika evenemang samt sprider
information till utvalda målgrupper. Dessa kommunikations- och informationsinsatser syftar till
att stärka de mänskliga rättigheterna och kunskapen om dem hos både vuxna och barn i Sverige.
Under året skedde detta på flera olika sätt. Några exempel finner du nedan.

Tack vare livsviktiga gåvor från månadsgivare, företag och privatpersoner kan Clowner utan Gränser ta skrattet dit det allra mest behövs. De skapar också möjligheten att säkerställa en långsiktig
hållbarhet i verksamheten. Under 2017 samarbetade Clowner utan Gränser med nya företag, fick
generösa bidrag från privatpersoner och nya månadsgivare. Några av alla de fantastiska insatser
som gjordes under året hittar du här. Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII, granskas årligen
av en auktoriserad revisor och finns med på Givarguidens Gröna Lista 2017.

Bokmässan
Clowner och Gränser och Cirkus Cirkör
deltog på Bokmässan 2017 för att sprida
information om projektet Cirkushoppet
och situationen för människor på flykt.
Seriealbumet Gränslöst mod delades ut
i 2000 exemplar.

Springslanten
Clowner utan Gränser är sedan 2017
förmånstagare till Skolidrottsförbundet
insamling Springslanten som sker i
samband med Skoljoggen varje år. Under
året var 1518 skolor engagerade och
samlade in 1 042 205 kronor som går till
barn på flykt.

Dokumentärfilm
Dokumentärfilmen Laughter Without
Borders hade världspremiär i USA och
Sverige. Ett amerikanskt filmteam följde
2016 en av Clowner utan Gränsers
turnéer i Grekland vilket resulterade i
filmen, Premiären i Sverige anordnades
på Biograf Zita i Stockholm med ett
efterföljande panelsamtal om hur kultur
fungerar som ett verktyg för att påverka
och förändra samhället.

En simmande clown
Den 5:e augusti 2017 simmade clownen
Oldoz Javidi från Danmark till Sverige
och uppmuntrade människor att stötta
Clowner utan Gränsers arbete genom att
skänka pengar. Drygt 34 000 kr samlades
in och gick till det clown camp som
senare ägde rum i Rwanda.
Julkampanj
Med kommunikationsbyrån All the way
José togs en julkampanj fram där olika
kända profiler tog ställning för barns
rättigheter och uppmuntrade personer att
stötta Clowner utan Gränsers arbete.
Några av de som ställde upp i kampanjen
var bland annat Henrik Schyffert, Nour
El-Refai, Niklas Strömstedt, Emma
Igelström, Daniel Adams-Ray och
Suzanne Reuter.

Musikhjälpen
I samband med Musikhjälpen 2017, med
temat ”trafficking”, besökte Sveriges
Television Clowner utan Gränsers
verksamhet i Indien. Inslaget med Rupesh Tillu, artist och ansvarig för projektet i
Mumbais red light district, finns att se på
Ur.se och i sociala medier.
Almedalen
Clowner utan Gränser deltog vid tre arrangemang under Almedalsveckan 2017.
Ett av dem anordnades av Subtopia och
var en smygpremiär av filmen Guld av
Ivica Zubaks och Abbe Hassans, med
ett panelsamtal där Jennifer Vidmo,
Clowner utan Gränsers generalsekreterare deltog, och situationen för barn i
krigsområden diskuterades.

Plåster
Det vinnande bidraget från Salvequicks
lyckade designkampanj året innan
började 2017 säljas i butik. Plåster Love
& Care säljs till förmån för Clowner utan
Gränser och synliggör att skratt, precis
som plåster, läker sår.

Psst! Glöm inte att följa oss i sociala medier för
att få dagliga uppdateringar från artisterna och
vår verksamhet runt om i världen!

Tack!
Till Länsförsäkringar Mäklarservice AB, InQuire AB,
44två AB, Arboga teaterförening, Uppsala stadsteater, Gällöfsta Perlan Ab, Årstaskolan, Happy Team
och ”IN the Mode” för era generösa gåvor!
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Clowner utan Gränser är stolt förmånstagare till Skolidrottförbundets
insamling Springslanten. 2017 deltog 1518 i Skoljoggen och samlade
in över en miljon kronor till vårt arbete för barn på flykt.
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FRAMÅT

Kvalitetssäkring och finansiering

Framåt för ett bättre framtid

För att kvalitetssäkra vår arbete genomförs alltid
grundliga introduktioner och utvärderingar inför
och efter varje turné och projekt.

Förutom de företagssamarbeten och privata
gåvor som finansierade Clowner utan Gränsers
verksamhet 2017 mottog organisation också
projektbidrag från olika institutioner och
organisationer under året.

Verksamhet i nya delar av världen

Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelsen
fortsatte finansiera Clowner utan Gränser och
Cirkus Cirkörs samarbetsprojekt Cirkushoppet.
Arvsfonden har fortsatt finansierat Skratturnén.
Riksteatern finansierade samarbetsprojektet
Kalas i parken. Europeiska Unionens Asyl,
migrations- och integrationsfond beviljade
finansiering för projektet Cirkus för hopp och
styrka. Arbetet i Grekland under året
finansierades av Vi Gör Vad Vi Kan och Terre des
Hommes och projekten i Sydsudan av Vistas och
Radiohjälpens insamling Världens Barn. Världens
Barn-insamlingen finansierade även Clowner
utan Gränsers arbete i Rwanda och Sierra Leone.
Arbetet i Burma genomfördes med ekonomiskt
stöd från Folke Bernadottes Fredsmiljonen och
Forum syd. Projektet i Libanon finansieras av
Svenska Institutet. Boendespelningar under
Välkommen till Sverige-projektet finansierades
av Stockholm Stad.

Brasilien
I Amazonas Altamira-regionen i Brasilien har
barn och familjer tvingats fly sina hem och lever
nu osäkert utanför samhället. De har tvångsflyttats på grund av den kontroversiella byggnationen av Belo Monte Hydroelectric Power Plant
som är den tredje största dammen i världen.
Tillsammans med Clowner utan Gränser Brasilien kommer vi under 2018 därför att arbeta i
området. För att ge barnen en plats att slappna
av, leka och skratta. Dessutom kommer artisterna
även arbeta i området Favelas och i de ockuperade områden med tillfälliga bosättningar som
människor som lever på gatan själva har skapat.
Våld är ett konstant inslag i dessa människors liv.
Därför behövs här Clowner utan Gränser och vi
kommer arbeta för att skapa ny energi, gemenskap och skratt genom föreställningar och parader i området. Arbetet finansieras av Clowner
utan Gränsers egeninsamlade medel.

Clowner utan Gränser arbete i Kina, Indien och
clownlägret i Rwanda 2017 finansierades helt
eller delvis genom egeninsamlade medel.

Nigeria
Konflikten i nordöstra Nigeria, där bland annat
terroristgruppen Boko Haram är en del, har
tvingat över två miljoner på flykt. Mer än hälften
av de drabbade är barn, barn som tvingas växa
upp i en av vår tids värsta humanitära kriser.
Clowner utan Gränser vill bidra till att situationen
i Nigeria förändras till det bättre. Därför startar vi
2018 projektet Play for peace i Nigeria för att bidra till barnens psykosociala välmående genom
att minska stress och rädslor och öka lek och
hopp om framtiden. Genom kreativa aktiviteter
kommer vi också att arbeta med barn och vårdnadshavare tillsammans för att stärka anknytningsbandet dem emellan. Arbetet finansieras av
Radiohjälpen.

Utvärderingarna genomförs alltid tillsammans
med samarbetspartner på plats. I längre projekt
sker också utvärderingar löpande under
verksamhetstiden. 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 Clowner utan Gränsers arbete 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
Competenscompagniet ett hemkomstsamtal
efter genomfört projekt.
Vidare verkar organisationen också för att
anordna kompetensutvecklande aktiviteter
för våra artister. 2017 gjordes detta genom ett
clownkollo där deltagarna under två dagar fick
självstärkande workshops olika tekniker och
metoder.
Clowner utan Gränsers kansli har också deltagit
på olika typer av utbildningar, konferenser och
seminarier för att få kompetensutveckling och
fördjupad kunskap inom bland annat insamling,
kommunikation, GDPR, barns rättigheter, Agenda
2030 och projektledning.
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 2017 och godkändes på alla
punkter och är med på Givarguidens Gröna Lista.
En extern auktoriserad revisor granskar
organisationens löpande bokföring, bokslut och
samtliga projekt med extern finansiär med en
budget över 100 000 kr samt gör ekonomisk
uppföljning och verksamhetsuppföljning.

2018 fortsätter Clowner utan Gränser många av
de projekt som vi redan driver. Men vi kommer
också att utöka verksamheten och ta skrattet till
platser som vi aldrig tidigare besökt.

Tanzania
Barn och ungdomar med albinism i Tanzania
lever liv präglade av extrem utsatthet. Myter finns
exempelvis i samhället som säger att kroppsdelar från en person med albinism ger lycka och
framgång vilket lett till att ett stort antal personer
överfallits och stympade, många har dött av sina
skador. Barn och unga är extra utsatta och för att
skydda dem har staten etablerat särskilda skolor
och hem för barn med albinism där de isoleras
från omvärlden. Clowner utan Gränser kommer

spela föreställningar och anordna workshops
på dessa platser med målet att integrera barn
med albinism i resten av samhället. Vi kommer
även arbeta med barnen för att ge dem ökad
självkänsla och självförtroende. Vidare kommer
vi också utbilda lärare och personal som arbetar
med barnen till vardags för att stärka dem i deras
roll. Arbetet finansieras av Svenska institutet.

För rohingyas på flykt
Clowner utan Gränser har under flera år arbetat
för rohingyas i konfliktområden Rakhine i Burma.
2017 intensifierades konflikten och
hundratusentals människor tvingades på flykt till
grannlandet Bangladesh. Clowner utan Gränser
kommer därför vidga vår verksamhet för
rohingyas och 2018 finnas på plats både i Burma
och Bangladesh och arbeta för att ge
psykosocialt stöd till stora och små som drabbats
av konflikten samt utbilda personal och
volontärer från andra organisationer på plats.

För asylsökande i Sverige
2018 börjar aktiviteterna inom det treåriga
projektet Cirkus för hopp och styrka som
finansieras av Allmänna Arvsfonden och
Europeiska Unionens Asyl, migrations- och
integrationsfond. Clowner utan Gränsers artister
kommer ge stöd till asylsökande ungdomar
genom show och cirkusträning, stötta
vårdnadshavare och barn i asylprocessen genom
workshops för att stärka anknytningen dem
emellan samt utbilda personal och volontärer
som på olika sätt arbetar med människor på flykt
i Sverige.
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20 april 2017 valdes Clowner utan Gränsers sittande styrelse. Styrelsen bereds av valberedningen och
ledamöterna väljs på ett eller två år. Styrelsens arbete leds av ordförande med stöd av arbetsutskottet.
Generalsekreteraren anställs av styrelsen och arbetar på uppdrag med ett tydligt mandat och delegation.

Karin Lekberg, ordförande
Har i två decennier 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.”

Lilja Fredriksson, vice ordförande
Arbetar som skådespelare, clown
och är mångsidig scenkonstnär
inom teater och film. ”Med mitt
arbete i styrelsen vill jag förvalta
och fördjupa organsationens
arbete och sprida kunskap internationellt och nationellt. Jag har
ett stort engagemang kring barns
lika rättigheter och Clowner
utan Gränsers arbete ligger mig
varmast om hjärtat.”

Christina Strandberg, kassör
Är civilekonom och arbetar till
vardags som ekonomiansvarig.
”Jag har i snart tjugo år haft förmånen att följa denna fantastiska
organisation. Som ekonom vill
jag verka för att Clowner utan
Gränser fortsätter att utvecklas
till en stark och trovärdig organisation som svarar upp mot de
höga krav på god styrning och
transparens som ställs idag.”

Patrik Elgh, ledamot
Har har en magisterutbildning
i clown från Teaterhögskolan
i Stockholm och arbetar som
skådespelare, gycklare och artist.
”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.”

Kajsa Englund, ledamot
Är clown, skådespelare, regissör
och pedagog. Har en examen
från Jacques Lecoq teaterskola
i Paris och samt en konstnärlig
magisterexamen i fysisk komedi
från Stockholms Dramatiska
Högskola. ”Mitt engagemang
brinner för att förvalta, fördjupa
och berika ’det vi gör när vi gör
det som bäst’ för att ta skrattet
dit där det behövs som mest.”

Johan Genneby, ledamot
Har bred internationell erfarenhet av arbete inom ideella
sektorn, stat och organisationer.
Arbetar med näringsliv, hållbarhet och utvecklingssamarbete,
b.la. med marknadsutveckling i
komplexa miljöer ”Clowner utan
Gränser har ett fantastiskt driv
och ett kreativt koncept som
skapar förändring i mest utsatta
miljöer.”

Joacim Gustafson, ledamot
Arbetar som kommunikatör på
Riksteatern och har många års
erfarenhet av kommunikation
inom folkrörelser bakom sig,
exempelvis från Röda Korset.
”Jag tror starkt på kulturens kraft
för att skapa förändring på sikt.
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.”

Gabriel Liljenström, ledamot
Har arbetat som politisk sekreterare i riksdagen, varit rådgivare åt
biståndsminister Isabella Lövin
samt skrivit böcker om hållbara
liv och miljö. ”Skrattet är världens
mest effektiva brobyggare och
konfliktlösare. Med min bakgrund
i det bistånds- och säkerhetspolitiska arbetet ser jag att Clowner
utan Gränser fyller en unik funktion på fältet.”

Sofia Wärngård Lang, ledamot
Arbetar som informatör på en
mötesplats för svensk och internationell scenkonst samt med
Scenkonstbiennalen, Sveriges
största festival för scenkonst.
”Min drivkraft är 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.”

Annelie De Wahl, suppleant
Driver företaget Cirkusfabriken
kulturproduktion och är cirkusartist. Är Sveriges representant i Clowns Without Borders
Internationals styrelse. ”Clowner
utan Gränser ger något unikt och
värdefullt till barn i utsatta situationer, en upplevelse som ingen
kan ta ifrån dem. På turnéer jag
varit på har jag sett hur mycket det betyder för barnen att
utrymme för glädje, energi och
kreativitet.”
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Sprid skratt till de barn som behöver det allra mest. Swisha din gåva till
90 00 209 eller bli månadsgivare på www.skratt.nu.

”

Genom att sprida skratt
skapar vi fred i världen – för
det går ju faktiskt inte att
kriga och skratta samtidigt.
Medlem i Gisenyi Acrobats, Rwanda

Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm
Plusgiro 90 00 209
www.skratt.nu

