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De senaste åren har vi integrerat mer och mer 
pedagogik i vårt scenkonstnärliga arbete – vi arbetar 
med specialutvecklade workshops, vi utbildar 
personal, vi arbetar mer och mer med lokala artister. 
Allt för att möjliggöra att det frö som vi sår får 
fortsätta växa långt efter att vi lämnat. Att 
förändringen stannar kvar.
 
Så, för min dotter och för alla de barn vi möter: Om 
50 år önskar jag att ni har fått växa upp med insikten 
om att ni är förtjänta av ett liv där ni får blomstra. 

Låt oss aldrig glömma bort att det är livsavgörande 
att växa upp med hopp, skratt och drömmar. För så 
förändrar vi världen – ett litet frö i taget. 

 

2018 var ett år då så mycket ställdes på sin spets i 
Sverige och i världen, retorik hårdnade, politiska 
utspel drogs till sitt yttersta, klimatkrisen eskalerade 
och många människor vittnade om oro och 
hopplöshet inför framtiden. Men 2018 var också ett 
år då jag på ett personligt plan vände min blick från 
omvärldens stora frågor, till två små mörka ögon fulla 
av allt. I januari 2018 blev jag förälder.

Jag tog paus från min vardag på Clowner utan 
Gränser och lämnade verksamheten i mina kollegors 
trygga händer för att njuta av att vi i Sverige har något 
så fantastiskt som en lång föräldraledighet. Ynnesten 
att få betrakta sitt ”hem” utifrån under några månader 
gav också tiden att på djupet reflektera över varför vi 
gör det vi gör – och hur vi gör det. Förutom att jag 
är övertygad om att det är nyttigt att byta perspektiv 
ibland så har det varit överväldigande att bli förälder 
och på ett nytt sätt förstå hur livsavgörande det är för 
barn att få växa upp med hopp, skratt och drömmar. 
Hur fantastiskt det är att locka fram skratt ur den där 
lilla kroppen – och hur fruktansvärt ont det gör att 
inte kunna skydda sitt barn.

För en tid sedan fick jag frågan ”Vad har ni förändrat 
om 50-år?”. Jag vet inte svaret på rak arm – och 
kommer kanske aldrig veta till fullo. För Clowner utan 
Gränser existerar inte i ett vacuum. Vi samverkar med 
så många andra organisationer och individer och allt 
vi gör skapar vi tillsammans. Vi ger inga materiella 
gåvor – vi hjälper barn att så ett frö till självkänsla, till 
drömmar och hopp om framtiden. Det där fröet som 
gör att barnen vi möter idag övertygas om att de har 
rätt till trygghet, värdighet och respekt. Rätt till glädje, 
lek och skratt. Rätt till att växa, utvecklas och 
blomstra.

Clowner utan Gränser arbetar med barn, och 
föräldrar, som lever på några av världens mest 
utmanande platser. Platser som behöver de mest 
fantasifulla sinnen för att föreställa sig en annan 
verklighet bortom våldet. Platser som behöver de 
skarpaste av hjärnor för att bygga nya, hållbara 
system. Platser som behöver de starkaste av barn 
som vågar tro att det finns en annan framtid för dem. 
För hur förändrar vi världen om vi inte har fantasi att 
föreställa oss något annat? Om vi inte har fått med 
oss minnen och drömmar som kan expandera våra 
tankar och idéer? Hur förändrar vi något om vi inte 
känner att vi förtjänar bättre? 

3     |     Clowner utan Gränsers verksamhetsberättelse 2018

Sydsudan, juli 2018.

Vad har vi förändrat om 50 år?

Clowner utan Gränsers generalsekreterare 
Louise Frisk med dottern Linh-Mae.

Önskar dig en trevlig läsning!
Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser



Med skratt fyller vi livet med mening
I kriser och konflikter är barn de allra värst utsatta och 
vi vet att de löper risk för att förlora den barndom de 
har rätt till. Clowner utan Gränser har mött barn som 
har glömt hur en leker eller som leker krig istället för 
kurragömma. För att stoppa denna våldsspiral 
använder vi oss av lek och kreativitet. För att barn och 
vuxna ska få glömma alla bekymmer för en stund 
och på så vis hitta tillbaka till framtidstron igen.  Att 
få skratta för första gången på månader eller som 
förälder se sitt barn göra detta är en känsla svår att 
beskriva men en känsla som vi vet kan leda till direkt 
förändring. 

Allt arbete Clowner utan Gränser gör utgår från vår 
vision om 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. Genom att stärka människors 
psykosociala hälsa, bidra till jämställdhet samt fredliga 
och inkluderande samhällen bidrar vi på så vis till att 
Agenda 2030 och de 16 mål FN satt upp, förhop-
pningsvis uppfylls. 

Clowner utan Gränser har under året fortsatt arbeta 
i några av världens värst drabbade samhällen. I elva 
länder har vi arbetat för att ge barn i utsatthet 
psykosocialt stöd genom skratt och lek. På sikt stärker 
detta barnens självkänsla och rättigheter samt bidrar 
till jämställdhet och fred.  

Vi har mött rohingyaminoriteten på flykt i Bangladesh 
och barn och ungdomar som flytt Boko Harams våld 
i Nigeria. Vi har arbetat med jämställdhetsfrågor med 
syrier på flykt i Libanon och arbetat för att stärka 
barnen som växer upp i Rwanda och Sydsudans 
enorma flyktingläger. Vi har funnits på plats i 
katastrofdrabbade Brasilien och Filippinerna och 
fortsatt stödja barnen som växer upp i Indiens största 
bordellområde. Vi har lekt med barnen som växer 
upp i Shanghais förorter i Kina och barn med albinism 
i Tanzania. Och så har vi arbetat här i Sverige, för att 
stärka barn, ungdomar och familjer som kommit hit 
på flykt. Allt detta har vi gjort med FN:s konvention 
om barns rättigheter som utgångspunkt och med 
tron på att en annan värld är möjlig som drivkraft. 

En annan verklighet är möjlig
Under året gjorde Clowner utan Gränser 20 turnéer 
tillsammans med 65 artister som ideellt arbetat för att 
göra världen till en mer hoppfull plats. Sammantaget 
genomfördes hela 560 föreställningar, workshops 
och utbildningar under året. Artisternas ideella enga-
gemang var 2018 värt 2 150 000 kronor. 

För att nå en hållbar värld har vi 2018 ökat våra 
utbildningsinsatser och i flera länder anordnat 
träningar i våra metoder. Deltagarna har varit allt ifrån 
poliser, tjänstepersoner och lägerchefer till personal 
och volontärer från andra organisationer som arbetar 
med barnen till  vardags. Allt för att ge dem nya 
verktyg för att möta barn på ett mer fredligt, 
inkluderande och kreativt sätt. Under året har vi 
anordnat 94 utbildningar i världen och Sverige. 

Verksamhet 2018
I syfte att uppnå föreningens ändamål arbetade 
Clowner utan Gränser i elva länder under 2018. 
Vi gjorde 16 turnéer internationellt och fyra längre 
turné-
perioder i Sverige.

Verksamhet i tal
Föreställningar och workshops: 560 
Förmånstagare: 66 207

Utbildningar för personal: 94 
Förmånstagare: 680 

Totalt antal aktiviteter: 654 
Totalt antal mötta: 66 887

”Clowner är bra för de får mig att glömma 
att min mamma inte längre är här.”
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Kina, maj 2018.

Clowner utan Gränser grundades i 
Sverige 1996 och har sedan dess mött nästan 
2 miljoner barn. Idag finns Clowner utan 
Gränser-organisationer i 15 länder och tillhör 
Clowns Without Borders International. 

Förutom att vi ofta samarbetar med våra 
syskonorganisationer samarbetar Clowner 
utan Gränser alltid med lokalt förankrade 
organisationer i vårt internationella arbete. Vi 
arbetar också för att det alltid ska finnas lokala 
artister med i våra team. Detta av flera olika 
anledningar: för att barnen ska känna repre-
sentation i det de ser på scen, spetskunskap 
om den lokala kontexten, kunskapsutbyte och 
ur ett hållbarhetsperspektiv. 



”Clowner utan Gränsers besök är 
livsavgörande för många barn på flykt.”
Från utvärdering med UNHCR, 2018.
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Runt om i världen tvingas alldeles för många barn 
växa upp för tidigt som en följd av krig och 
konflikter. Därför finns Clowner utan Gränser på 
plats just i dessa områden. För att genom skratt och 
lek hjälpa barn och unga tillbaka till den barndom 
de har rätt till och för att vara ett alternativ till 
destruktiva krafter. 

Sedan fem år tillbaka driver Clowner utan Gränser 
Play for Peace, ett specialiserat arbete där vi i några 
av världens svåraste konfliktområden arbetar med 
barn och ungdomar för att ge dem alternativ till våld 
och verktyg till att vända destruktivitet till kreativitet. 
Genom cirkus och lek bygger vi självförtroende, 
tillit och gemenskap. Vi visar att en annan framtid är 
möjlig och att det finns människor som tror på dem. 

Under 2018 har vi mött barn som flytt Boko 
Haram i Nigeria, barn som växer upp i flyktinglägren 
i Sydsudan och Rwanda och  rohingyabarnen som 
tvingats på flykt från Burma till Bangladesh. Vi har 
arbetat med syrier på flykt och andra utsatta 
grupper som lever i Libanon och med barn, 
ungdomar och barnfamiljer som kommit till Sverige 
på flykt. 

”

I krig och konflikt hjälper Clowner utan 
Gränser barn tillbaka till sin barndom

Det sa en tonårspojke till oss i Sydsudan, ett land 
som enda sedan sitt bildande 2013 präglats av 
interna konflikter och våld. Clowner utan Gränser 
har arbetat i landet i flera år för att särskilt möta och 
ge stöd till ungdomar i lägren som är en väldigt 
utsatt grupp. Personal vittnar nu om hur 
livsavgörande våra aktiviteter är och att våldet 
märkbart minskat. Det är oerhört viktigt att i ett tidigt 
skede ge stöd till barn och unga som växer upp i 
konflikt för att motverka att de hamnar i kriminella 
gäng, rekryteras till barnsoldater eller kanaliserar sina 
rädslor i våld.

Play for peace är ett arbete som på sikt skapar mer 
fredliga och inkluderande samhällen (Mål 16 
Agenda 2030) och bidrar till att de Globala Målen 
förhoppningsvis uppfylls. 

Efter jag tränat cirkus går jag 
inte hem och slår min syster.

PLAY FOR PEACE
För barn i krig och konflikt

”Idag samlades alla 
barnen på samma plats 
som ni hade er show igår 
och väntade på er.”
Citat från vår partner Terre des Hommes, 
Nigeria 2018, efter Clowner utan Gränsers 
första besök i flyktinglägret.
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Nigeria, maj 2018.



Stöd till rohingyaminoriteten
Sedan våldet mot rohingyaminoriteten trappades upp 
i provinsen Rakhine i Burma 2017 har mer än 900 000 
personer tvingats fly till grannlandet Bangladesh. Mer än 
hälften är barn. Det har blivit världens snabbast 
växande flyktingsituation.

Clowner utan Gränser har arbetat i regionen sedan 
2013 och stärkte under 2018 upp arbetet för att kunna 
ge det livsviktiga stöd till rohingyas som behövs. Under 
fem turnéer till Burma och Bangladesh har Clowner 
utan Gränsers artister satt upp föreställningar och bjudit 
in barn och unga till workshops. Dessutom anordnar vi 
utbildningar för personal från våra samarbetspartners för 
att ge dem verktyg i hur de kan arbeta med barnen på 
ett fredligt och lekfullt sätt. På så vis förs Clowner utan 
Gränsers metoder vidare och skrattet kan fortsätta även 
efter att turnén avslutas.
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Så stärker vi asylsökandes psykosociala hälsa
De senaste åren har över 200 000 människor flytt till Sverige för att söka skydd. Många befinner 
sig fortfarande i en asylprocess och väntar på besked om sin framtid. En väntan som ofta innebär 
oro och ångest hos både barn och vuxna. Det vill vi förändra och därför arbetar Clowner utan 
Gränser, med stöd från Asyl- migrations- och integrationsfonden, för att stärka personer i 
asylprocessen i Sverige. Projektet pågår 2018-2020.

Projektet arbetar för att genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops stärka 
ensamkommande ungdomars psykosociala hälsa samt arbeta med cirkusträning för att 
stärka relationen mellan föräldrar och barn. Dessutom anordnar vi utbildningar för volontärer 
och personal som arbetar med människor i asylprocessen. Clowner utan Gränser har över 20 
års erfarenhet av att ge psykosocialt stöd till människor som befinner sig i utsatthet och vi delar 
gärna med oss av några metoder.

Under 2018 mötte vi 3497 personer i arbetet och bidrog till att lindra situationen för människor 
på flykt och få dem att känna sig varmt välkomna till Sverige. 
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Sverige, mars 2018.



FLICKORS RÄTT
Så når vi en jämställd värld

För flickors rätt att ta plats
Vi vet att patriarkala strukturer förstärks i krig och 
kriser, att våld mot kvinnor och flickor ökar och att 
flickor på flykt är den mest utsatta gruppen av alla. 
Vi vet också att både Sverige och FN har mål 
uppsatta kring en jämställd värld. Dessa mål 
arbetar även Clowner utan Gränser för att nå. 
Genom specialinriktade projekt arbetar vi därför för 
att just flickor ska få tillgång till sina rättigheter, för 
att de ska få ta plats och för att stärka deras 
psykosociala hälsa så de får mod och hopp inför 
framtiden.

Sa en mamma till oss efter att ha sett en Clowner 
utan Gränser-föreställning i Bangladesh 2018. Det 
är så här som Clowner utan gränser arbetar. Genom 
specialanpassade workshops och föreställningar 
gör vi det möjligt för flickor att ta plats i det 
offentliga rummet. På så sätt stärker vi både tjejernas 
position i samhället men också deras självkänsla. 

Stoppa en ny generation trafficking
Under 2018 har Clowner utan Gränser fortsatt 
arbetet i Kamathipura, Indiens största red light 
distrikt, där vi de senaste sex åren verkat för att ge 
stöd till barnen och särskilt flickorna som växer upp 
på bordellerna med sina mammor. För att stoppa 
en ny generation av trafficking och konsumtion av 
flickors kroppar. 

Till en början kom flickorna till våra teaterträningar 
med huvudet sänkt, rädda för att möta någons blick. 
Men steg för steg skapade vi ett förtroende, en hand 
i en annan hand blev till ett leende som växte till ett 
gapskratt och mod på scen. Plötsligt stod de där 
och övade på en alldeles egen clownföreställning. 
”Får våra mammor komma och se?” frågade de och 
vi sa självklart ja. 

Det är som att världen är på 
min sida nu. ”

Vi fick hjälp att för en timme få ut mammorna från 
bordellerna för att få se sina barn uppträda. En av 
tjejerna hade både sin mormor och mamma i 
publiken. Att hon själv stod inför att vara 
generation tre i red light district tog många för givet. 
Men när tjejerna tog plats på scen förändrades 
något i rummet. 

Sa en mamma till oss. Där och då föddes 
hoppet och sedan dess har våra aktiviteter fortsatt 
och så även de deltagande barnens framsteg. I sin 
årsredovisning för 2018 skriver vår samarbetspartner 
Apne Aap:

”Känslan av att ha blivit övergivna, fysiska och 
verbala övergrepp och ilska tillsammans med en 
avsaknad av sociala färdigheter - läget anses vara 
vara akut hos flickor från Udaan, och att ovanpå 
det drabbas av de emotionella förändringar det 
innebär att vara tonåring - kurser i teater är den 
perfekta aktiviteten för dessa flickor så att de kan 
utforska sina emotionella och kreativa sinnen. 

Sedan vårt första samarbete 2014, har Theatre Act 
och Clowner utan Gränser Sverige skapat det 
viktigaste och mest givande utrymmet för dessa 
flickor från Udaan att utveckla sina emotionella 
och kognitiva förmågor och sina kreativa 
aspirationer.” 

”Nu förstår jag att en annan 
framtid är möjlig för min dotter.

Lokala förändringsaktörer
Sommaren 2018 bjöds en grupp 
av flickorna från red light distriktet 
i Indien in till en polsk teater-
festival för att spela sin show. I 
samband med detta kom grup-
pen till Sverige och turnerade 
runt i Stockholm för att berätta 
sin historia för svenska barn och 
unga. Nu fortsätter de sin turné 
och 2019 turnerar de i Indien för 
att spela sin show för andra barn 
som likt dem vuxit upp på 
bordeller. De har blivit lokala 
förändringsaktörer och en stor 
inspiration för både barn och 
vuxna i Mumbai. 
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”Efter att ni varit här leker barnen clown till vardags och era
 besök märks i hela området. Ni har gjort både vuxna och barn 
intresserade och engagerade. Jag har arbetat med många 
biståndsorganisationer och ni ska verkligen ha beröm för ert 
effektiva arbete. När jag ser era shower och ser barnen så är det 
tydligt vilken fantastisk effekt de har på dem.”
Från en utvärdering med organisationen Terre des Hommes 2018.
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Män och pojkars delaktighet och ansvar
Diskriminering av kvinnor och bristen på jämställdhet är ett globalt problem och 
utsatta miljöer växer sig ofta redan befintliga maktstrukturer starkare. För att vi ska nå 
ett jämställt samhälle fritt från våld krävs att vi både arbetar med flickor och kvinnor 
och pojkar och män. Clowner utan Gränser arbetar för att pojkar och män förstår sin 
delaktighet i att uppnå en jämställd värld och erbjuds alternativ till destruktiva man-
snormer.

I Libanon har Clowner utan Gränser de senaste två åren drivit ett projekt tillsammans 
med den lokala organisationen Beirut DC för att bidra till detta. Efter att ha utbildat 
lokala artister och pedagoger har de under 2018 arbetat vidare med grupper av 
pojkar och män och regelbundet träffats. Under träffarna har de genom kreativa 
övningar och lek både stärkt deltagarnas psykosociala hälsa men också diskuterat 
hur ojämställdhet påverkar dem och hur de kan bidra till förändring.
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Ett av världens allra mest katastrofdrabbade länder 
är Filippinerna där tyfoner och jordskred ofta drar 
in över samma områden. Det innebär att de som 
lever här gång på gång går miste om allt de äger 
vilket gör det svårt att ta sig ur socioekonomisk 
utsatthet. I dessa perioder förlorar också många 
barn tillgång till skolan vilket ökar risken för att de 
utsätts för våld, hamnar i kriminalitet etc. 

Efter den senaste tyfonen 2018 gjorde Clowner 
utan Gränser därför en turné till Filippinerna för att 
stötta samhället och särskilt barnen här. I en blogg 
från en av artisterna som var på turnén kan vi läsa 
just om vikten av arbetet.

”Han tittar på sin pappa och 
skrattar likadant”
”Vi spelar på den obligatoriska basketplanen som 
finns i alla byar i Filippinerna, hur små de än är. 
De flesta är här, från spädbarn till gammelfarmor. 
Kvinnorna skrattar så att de skriker när Andrea tar 
upp en mer eller mindre frivillig från publiken.

Min blick dras hela tiden till en ung pappa som 
sitter med sin treåring i knät. Hans ansikte är lika 
öppet och ofiltrerat som barnens. Han har den där 
nakna nyfikenheten som en sällan ser hos 
personer äldre än tio, och han håller om sin son 
som om de åker karusell.  Sonen är egentligen för 
ung för att förstå vår föreställning, men han tittar 
på sin pappa och skrattar precis likadant.

Efter föreställningen när alla barn och 
ungdomar gett oss high-fives och tagit selfies 
dröjer sig de äldre kvar. En gammal kvinna tar min 
hand, hennes blick borrar sig djupt in i min. ’Thank 
you’ säger hon. Hon håller kvar min hand och ser 
på barnen bredvid som håller på att lära varandra 
att hjula. ’Thank you for coming here.’”

Stöd till Brasiliens ursprungsbefolkning
I Amazonas, Altamira regionen, i Brasilien har barn 
och familjer tvingats fly sina hem. De har 
tvångsflyttats på grund av byggnationen av Belo 
Monte Hydroelectric Power Plant som är den tredje 
största dammen i världen. 

Sedan byggnationen har stora områden
översvämmats och tvingat flertalet folkstammar från 
sina marker. Det här är människor som tillhör 
Brasiliens ursprungsbefolkning som tidigare till fullo 
levt av och i naturen. Nu måste de istället bo i tillde-
lade bosättningar utan hänsyn till ursprung, traditio-
ner och levnadssätt. 

Tillsammans med Clowner utan Gränser Brasilien 
gjorde vi därför en turné till Brasilien och de utsatta 
områdena 2018, för att ge barnen en plats att där 
de kan slappna av, leka och skratta. Allt för att skapa 
hopp i en situation som är oviss och svår för barn att 
förstå.

I KATASTROFER
Stöttar vi de mest utsatta
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En stor inspiration för barn som vanligtvis blir tillsagda att de inte har en framtid
I Tanzania lever personer med albinism i stor utsatthet och deras liv är präglade av diskriminering. 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.

För att ge dessa barn stöd började Clowner utan Gränser 2018 arbeta i Tanzania. Våra artister spelade 
föreställningar och anordnade workshops på de särskilda skolorna för att ge barnen ökad självkänsla 
och självförtroende. Vi arbetade även med att integrera barn med albinism i resten av samhället. I 
teamet var även en artist från Tanzania med som själv har albinism. För Clowner utan Gränser är det 
alltid viktigt att arbeta med lokala artister så att en förankring till platsen vi är på finns och är tydlig för 
barnen. Detta är viktigt både för kunskapsutbytet men också för att barnen vi möter ska känna sig 
representerade i det de ser på scen. I detta fallet blev det extra viktigt och artisten ifråga blev en stor 
inspiration för barnen som vanligtvis blir tillsagda att de inte har en framtid. 
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23 års erfarenhet ska delas
Samtidigt som Clowner utan Gränsers metoder och arbetssätt skiljer sig från många andra 
organisationer är våra aktiviteter också djupt förankrade i verksamhet hos våra samarbets-
partners. Vårt arbete hjälper andra aktörer och är med och stärker deras befintliga trauma-
reduceringsprogram. Clowner utan Gränser är ofta en självklar aktör i andra organisationers 
program för barns psykosociala hälsa då de ser att effekterna av våra insatser är stora och 
positiva. 

Utöver detta anordnar vi även utbildningar både internationellt och i Sverige. Genom 
utbildningar får personal och volontärer från andra organisationer lära sig våra metoder och får 
därmed nya verktyg och insikter att använda i sitt arbete med barn. 

I Sverige har utbildningarna riktat sig till personer som arbetar med människor som befinner sig i 
asylprocessen, antingen yrkesmässigt eller ideellt. Under 2018 anordnade vi utbildningar i 
Stockholm, Göteborg, Växjö, Asarum, Storvik och Gävle.

”Jag fick massor av positiv energi och nya insikter om mig själv, samt 
perspektiv på mitt arbete. Önskar att vi kunde träffas och leka varje fredag! 
Ska bära med mig allt detta in i mitt arbete och övriga liv. Fick också mer 
kunskap om, och enorm respekt för, Clowner utan Gränser.”
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TACK FÖR ERA TJÄNSTER
People and Technology för sponsring av Office 365 samt subvention på support
Visma Spcs för sponsring av bokförings- och redovisningssystem
Competenscompagniet för sponsring med hemkomstsamtal för artister
MoMuMat för sponsring av mat
Alltheway José för sponsring av kommunikationsarbete

Era tjänster är med och bidrar till att vi kan ge skratt och hopp till fler barn runt om i världen!

TACK FÖR GÅVAN
BRING
Uddström Consulting AB 
Complyit AB
Anonyma aktiegivaren

Med ert stöd är en ljusare framtid nu 
möjlig för fler barn i världen. 

TACK FÖR PROJEKTBIDRAGET
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden
Arvsfonden
Stockholms stad
Folke Bernadotteakademin
Svenska institutet
Jochnich
Världens Barn
Musikhjälpen
BRAC
Oxfam

Era bidrag möjliggör Clowner utan Gränsers arbete.
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Skolbarn sprang in över 700 000 kr 
för flickors rättigheter och hälsa 
Clowner utan Gränser är stolta förmånstagare till 
Skolidrottsförbundets insamling Springslanten där 
skolor samlar in pengar i samband med 
arrangemanget Skoljoggen. 2018 sprang elever runt 
om i Sverige tillsammans in 701 943 kronor till vårt 
arbete för att stärka flickors rättigheter och hälsa. Vi 
vill skicka ett stort varmt tack till alla skolor, elever, 
föräldrar och personal som engagerat sig i 
Springslanten och så klart även till Skolidrotts-
förbundet för att ni stöttar vårt arbete på detta 
fantastiska vis! Vi ses igen 2019!

En godsak för en god sak
I samband med julen 2018 presenterade Clowner 
utan Gränser ett alternativ på en julklapp som bidrar 
till en bättre värld samtidigt som det är en kul gåva 
att ge bort. En godsak för en god sak helt enkelt! 
Slutresultatet blev Skrattsalva – en liten tub som gör 
stor skillnad. Skrattsalvan blev en succé och många 
människor bidrog till vårt arbete genom detta köp. 
Till er alla, tack och hoppas det smakade!

Vendela tio år önskade sig en 
bättre värld istället för presenter
När Vendela fyllde tio år ville hon inte ha några 
födelsedagspresenter. Vad hon istället önskade sig 
var att nära och kära skänkte en gåva till Clowner 
utan Gränser så fler barn i världen skulle få skratta. 
Sammanlagt samlade Vendela in 6800 kr, ett bidrag 
som vi tackar ödmjukast för!

Ideellt arbete värt över 
2 miljoner kronor
Clowner utan Gränsers artister är kärnan i 
verksamheten. Alla turnéer och uppdrag de gör 
internationellt är ideellt och bygger på idén om att 
donera sin tid och talang för att göra världen till en 
bättre plats. Artisternas engagemang är ovärderligt 
men skulle vi räkna om det i pengar var det 2018 
värt cirka 2 150 000 kronor. Till er alla, ett stort tack 
för ert arbete. 

LIVSVIKTIGA BIDRAG HÅLLBARHET I FOKUS
För att nå en hållbar värld 2030 arbetar Clowner utan 
Gränser både strategiskt och operativt med olika 
hållbarhetsfrågor. För oss är det något som ska 
genomsyra hela verksamheten, från kansliet i 
Stockholm till våra turnéer runt om i världen.

Långsiktigt klimattänk
Clowner utan Gränser arbetar aktivt med kunskaps-
överföring till samarbetspartners och lokala artister i 
alla våra projekt. Detta av olika anledningar men en 
av dem handlar om vårt klimatfokus. I och med att 
våra metoder sprids minskar behovet av våra artister 
att resa från Sverige för att vara fysiskt på plats vilket 
leder till färre flygresor. I dagsläget är dock stora delar 
av Clowner utan Gränsers verksamhet beroende av 
internationella resor som vi inte kan ersätta med 
andra resealternativ än flyg. Då vi inte kan undvika 
flygresor i den här delen av vår verksamhet är vi noga 
med att klimatkompensera i övriga delar av 
verksamheten.

Några exempel på åtgärder enligt Clowner utan 
Gränsers Miljö- och hållbarhetspolicy är:
- Inrikesresor ska ske med spårbunden trafik. 
- All mat Clowner utan Gränser bekostar på möten, 
konferenser eller dylikt ska vara vegetarisk eller 
vegansk och i den mån det är möjligt ekologisk och/
eller närproducerad.
- Inköp av varor ska göras med hänsyn för 
miljömässig hållbarhet och rättvisa arbets-
förhållanden i produktionen. 
- En strävan efter att minska förbrukning av material 
ska alltid finnas och i första hand ska alltid digitala 
lösningar väljas.

Motverka korruption 
Clowner utan Gränser ska i alla sammanhang 
motverka korruption, mutor, utnyttjande av tjänste-
ställning och partiskhet. Tydliga regler, administrativa 
rutiner och transparenta beslutsprocesser ligger till 
grund för vårt agerande. 

Personal och volontärer 
Våra anställda och volontärer är Clowner utan Grän-
sers viktigaste resurs. Clowner utan Gränser ska vara 
en väl ansedd arbetsgivare och säkerställa att både 
anställda och volontärer har en trygg, säker och 
hälsosam fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Clowner 
utan Gränsers arbetsklimat genomsyras av öppenhet, 
positivitet, engagemang och respekt för varandra och 
för dem vi arbetar med. Clowner utan Gränser ska 
dessutom erbjuda en arbetsmiljö som är trygg, säker 
och hälsosam, såväl på kansliet som på de 
internationella/nationella uppdrag vi genomför. 
Arbetet med hälsa och säkerhet ingår som en 
integrerad och naturlig del av organisationens 
verksamhet och aktiviteter, såväl förebyggande som 
vid uppstådda situationer.

Arbetsmiljöarbetet bygger på gällande lagstiftning 
men Clowner utan Gränser strävar alltid efter att göra 
mer än så för att värna om anställda och volontärers 
hälsa och engagemang.

Säkerhet i internationellt arbete 
Clowner utan Gränser arbetar regelbundet i 
komplexa och högriskområden. I dessa projekt är 
anställdas och volontärers säkerhet prioriterad. 
Säkerhetsarbetet regleras i Clowner utan Gränsers 
säkerhetsprotokoll som alla som reser med oss är 
skyldiga att känna till och följa. Vid internationella 
resor är anställda och volontärer alltid försäkrade och 
vid resor till högriskområden tecknas även separata 
tilläggsavtal. 

Policy och handlingsplan för brott, trakasserier och 
övergrepp
Clowner utan Gränser har nolltolerans mot 
övergrepp, trakasserier, köp av sexuella tjänster, våld 
och kränkningar på såväl arbetsplats som i
verksamheten. Clowner utan Gränser har en policy 
mot brott, sexuella trakasserier och övergrepp. Denna 
åtföljs av handlingsplan och tillbudsrapport som ska 
användas om situationer uppstår. 
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Daniel Kåreda, Skolidrottsförbundet, 
och Clowner utan Gränsers 
Generalsekreterare Louise Frisk.



2018 blev Barnkonventionen svensk lag, ett beslut 
Clowner utan Gränser välkomnade med värme. Att 
lagstiftningen är formulerad innebär dock inte att 
arbetet är klart. Tvärtom är det nu det på riktigt 
börjar. För att den stärkta ställningen ska gå från 
formell till reell krävs satsningar och åtgärder. 

Vad har Clowner utan Gränser, skratt och lek med 
detta att göra kanske du tänker nu? Faktiskt det mesta 
säger vi.

Vårt arbete har sin utgångspunkt i FN:s konvention 
om barns rättigheter. Med lek, skratt och kreativitet 
som unika ingångar gör vi det möjligt att prata med 
barn om sina rättigheter på ett sätt som de förstår 
och tycker är roligt. Det gör vi världen över men 
också här i Sverige. Både för att barn ska bli 
medvetna om sina egna rättigheter men också för 
att berätta att dessa gäller oavsett vem du är eller 
vilken situation du befinner dig. 

Under 2018 tog vi med stöd från Sida fram metod-
materialet ”För en fredlig och inkluderande skola”. 
Materialet innehåller aktiviteter kopplade till 
gymnasieskolan och högstadiets kursplan och tar 
upp frågor rörande mänskliga rättigheter, demokrati, 
främlingsfientlighet och Agenda 2030. Materialet 
är kopplat till seriealbumet ”Gränslöst mod” som vi 
tog fram 2016 tillsammans med Cirkus Cirkör för att 
belysa situationen för människor på flykt. 

 

Vad har skratt med 
barns rättighet att göra?
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2018 deltog Clowner utan Gränser på Bokmässan i 
Göteborg med  okus på det pedagogiska material. 
Vi föreläste även om dessa och våra metoder i två 
seminarier under mässan i samarbete med Lärarnas 
Riksförbund och Seriescenen. Under Bokmässan 
lanserades även boken Drömma, Skratta, Våga. 
En handbok fylld av kreativa metoder framtagen 
för att ge pedagoger nya verktyg att arbeta med 
människor som kommit till Sverige på flykt. 
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Clowner utan Gränser finns idag i Spanien, 
Frankrike, Kanada, USA, Belgien, Irland, Australien, 
England, Finland, Tyskland, Schweiz, Sydafrika, 
Österrike, Brasilien och Sverige. Dessa länders 
Clowner utan Gränser-föreningar utgör Clowns 
Without Worders International. Medlems-
organisationer som styrs av gemensamma stadgar 
och riktlinjer under ledning av en styrelse. 

Ett primärt syfte med Clowns Without Borders 
International är att medlemsorganisationerna ska 
samverka. Under 2018 gjorde Clowner utan Gränser 
Sverige tre turnéer till Bangladesh i samarbete med 
Clowns Without Borders England, ett samarbete

med vår brasilianska syskonförening under turnén 
där samt ett samarbete med Clowner utan Gränser 
Frankrike och Tyskland i samband med det clown 
camp vi arrangerade i Indien för ett trettiotal lokala 
artister. 

2018 hölls Clowns Without Borders Internationals 
årsmöte i Spanien. Under fyra dagar samlades 
artister och administrativ personal i Barcelona för 
att utbyta kunskaper, planera arbetet framåt och 
diskutera strategifrågor. I samband med mötet bjöd 
artisterna också Barcelonas befolkning på skratt 

EN GRÄNSLÖS VÄRLD
”Ju mer involverade jag är i Clowner utan 
Gränser desto mer engagerad blir jag”
Kärnan i Clowner utan Gränsers är våra artister. 
Därför öppnar vi varje år upp för dem att ansöka 
om projekt de vill driva. Anneli de Wahl gjorde 
just detta vilket ledde till vårt arbete i katastrof-
drabbade Brasilien. Anneli berättar:

”Våren 2017 träffade jag Aline, en av dom som 
startat Clowner utan Gränser Brasilien, och hon 
berättade om situationen i Altamiraregionen i 
och med bygget av kraftverket Belo Monte, hur 
människor som tidigare levt i samklang med 
floden och naturen har förlorat sina hem, sin 
försörjning, sin kultur och sin identitet när de 
tvingat flytta på sig. 

Jag kände starkt att det är deras tur att få något 
tillbaka, att tänka på något annat, känna 
medmänsklighet, en gnutta hopp och 
framförallt visa barnen att de kan hitta lek och 
skratt vart de än befinner sig. 

Väl i Altamira blev vi mottagna med öppna 
armar. Efter en av föreställningarna frågar en 
flicka varför vi var där. Vi svarade att vi är här för 
att träffa dem. Hon svarade förvånat: ”För oss? 
Är ni här bara för oss?” Hon trodde inte att det 
kunde vara sant att någon var där enbart för 
dem. ”Ja, absolut!” Svarade vi. Hon sprack upp i 
ett leende. Just för denna stund var hon och de 
andra barnen de viktigaste i hela världen och vi 
kan inte räkna alla de kramar vi fick och gav.

Det är just på grund av detta jag är engagerad i 
Clowner utan Gränser! För att alla barn, oavsett 
vilken situation de befinner sig i, ska få känna 
glädje, kärlek och att de är viktiga. Skratt är ett 
otroligt starkt verktyg som får människor att 
känna sig som människor och med en 
föreställning kan vi förvandla vilken plats som 
helst till magi och låta resten av världen vara 
utanför. Gång på gång ser jag behovet av att 
skapa en sådan plats och där mötet mellan 
clownerna och barnen öppnar upp en dörr till 
allt detta. Ju mer involverade jag är i Clowner 
utan Gränser desto mer engagerad blir jag.
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Karin Lekberg, ordförande
Har i två decennier arbetat som 
chef i det kreativa klustret Sub-
topia i Botkyrka. ”Clowner utan 
Gränser är en av de viktigaste 
och mest lustframkallande orga-
nisationerna i världen och det är 
med stor ödmjukhet och stolthet 
jag är organisationens ordföran-
de! Att sprida skratt och livslust 
till dem som behöver det mest är 
en av de viktigaste uppgifter jag 
kan engagera mig i just nu.

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 inter-
nationellt 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 för-
månen att följa denna fantastiska 
organisation. Som ekonom vill 
jag verka för att Clowner utan 
Gränser fortsätter att utvecklas 
till en stark och trovärdig orga-
nisation som svarar upp mot de 
höga krav på god styrning och 
transparens som ställs idag.”

Joacim Gustafson, ledamot
Arbetar som kommunikatör på 
Riksteatern. ”Riktig förändring 
kommer alltid inifrån och då of-
tast från hjärtat. Genom att sikta 
in oss på människors hjärtan får 
vi inte bara barn och unga att 
skratta i oerhört svåra situationer 
utan ofta även deras föräldrar. 
Ett leende betyder mycket men 
skratt kan förändra världen. Det 
är skälet till att jag är med i den-
na fantastiska organisation.”

Sofia Wärngård Lang, ledamot
Arbetar som projektledare på 
Svenska ITI, en mötesplats för 
scenkonst. ”Min drivkraft är lika 
delar glädje och vilja till för-
ändring. Clowner utan gränser 
sprider hopp, fantasi och skratt 
till barn som lever i utsatthet. 
Det är både så enkelt och så 
svårt och kan verkligen förändra 
liv. Jag är både stolt och ödmjuk 
inför att få bidra och vara en del 
av en organisation som på riktigt 
gör skillnad.”

Gabriel Liljenström, ledamot
Har arbetat som politisk sekre-
terare i riksdagen och skrivit 
böcker om hållbara liv och miljö. 
”Skrattet är världens mest effekti-
va brobyggare och konfliktlösare. 
Med gemensamma upplevelser 
och skratt bygger vi tillit, empati, 
förståelse för varandra. Med min 
bakgrund i det bistånds- och 
säkerhetspolitiska arbetet ser jag 
att Clowner utan Gränser fyller 
en unik funktion på fältet.”

Hala Mohammed, ledamot
Arbetar som regionchef på 
Rädda Barnen och har i över 10 
år varit aktiv i Röda Korset. 
”Jag har valt att engagera mig i 
Clowner utan Gränser på grund 
av att jag tycker att det är en 
fantastisk organisation som 
gör skillnad för barn både ute i 
världen och här hemma i Sverige 
genom enkla och kreativa 
metoder.”

Annelie De Wahl, ledamot
Arbetar som cirkusartist, 
pedagog och projektledare inom 
barnkultur. Är Sveriges represen-
tant 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 flera 
turnéer har jag sett hur mycket 
det betyder att ge barn utrymme 
för glädje, energi och kreativitet. 

Ulf Whalström Rönell, ledamot
Arbetar som artist och pedagog 
inom dans, teater och cirkus, 
på bl.a Stockholms Dramatiska 
högskola. ”Att arbeta med och för 
Clowner utan Gränser har varit 
oerhört viktigt för mig, både som 
artist och som människa. Att 
ödmjukt se sig själv i världen och 
göra det man kan, att möta barn 
och vuxna i svåra situationer för 
att skratta tillsammans - därför 
är jag engagerad i Clowner utan 
Gränser.”

Baha Swidan, suppleant
Arbetar som cirkusartist och 
pedagog på Cirkus Cirkör. Har 
varit på flera turnéer med 
Clowner utan Gränser. ”Barn är 
framtiden. När föräldrar ser sina 
barn skratta, leka och leva 
händer något som har potential 
att lyfta hela samhällen och bidra 
till att skapa hopp, framtidstro 
och glädje . Detta ser jag som 
kärnan i Clowner utan Gränsers 
arbete.”
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Clowner utan Gränser 
Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm

Plusgiro 90 00 209
www.skratt.nu

”När jag var med i workshopen glömde jag 
alla mina bekymmer.”

En av mammorna som deltog i Clowner utan Gränsers workshop 
för barn och vårdnadshavare, Nigeria 2018.


