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För precis ett år sedan skrev jag ett förord till 2019 
års verksamhetsberättelse, som inleddes med ett 
konstaterande att Corona-pandemin drabbat värl-
den och att jag sannolikt skulle skriva ett förord olika 
något annat nästa år. Om jag bara anat hur rätt jag 
hade haft.
 
Hur radikalt livet och förutsättningarna skulle ändras 
kunde jag aldrig föreställa mig, varken för oss som 
organisation eller för de barn vi finns till för.  
Och kanske var det bra – för hade vi vetat om vidden 
av pandemin och hur länge detta skulle pågå,  
så kanske vi inte hade vågat eller mäktat med att 
ställa om allt som vi gjorde. För av all verksamhet 
som en kan driva så är Clowner utan Gränsers verk-
samhet minst sagt utmanande under en pandemi. 
Vårt arbete bygger till stor del på att samla stora 
grupper av människor, att resa mellan regioner och 
länder och sker framförallt i områden där människors 
immunförsvar ofta är nedsatta och bra sjukvård en 
lyx förunnad andra. En pandemi är med andra ord 
förödande för hur vi traditionellt sett jobbar – och 
den är ännu värre för de barn som vi finns till för.  
För inte nog med att de redan lever i stor utsatthet, 
den utsattheten har ökat radikalt under året som 
gått. Många är studierna som visar på att miljontals 
barn har förlorat sin skolgång, att barnäktenskap 
har ökat och att isolering lett till allvarligt försämrad 
psykisk hälsa. Som alltid så är det de som redan är 
drabbade, som drabbas ännu hårdare.
 
När vi stod där i början av 2020 och insåg att det 
sannolikt skulle dröja innan vi kunde turnera i Nigeria, 
Kamerun, Brasilien, Bangladesh, Indien eller Syrien 
m.fl. så visste vi bara en sak: Behovet av hopp i var-
dagen, av avbrott av lek och skratt och stunder av 
gemenskap har kanske aldrig varit så stora som nu. 
Att svika det behovet har aldrig varit aktuellt för oss 
– istället la vi allt vårt fokus på att hitta nya sätt att 
skapa den där magin som är vårt unikum.  

FÖRORD
 
AV LOUISE FRISK, 
GENERALSEKRETERARE 
CLOWNER UTAN GRÄNSER

Sagt och gjort. På några veckor ställde vi om all 
planerad verksamhet: vi gjorde nya behovsanalyser, 
inledde nya samarbeten, tog fram digitala metoder 
och såg till att vi hade lösningar på att nå fram till 
barnen i alla de elva länder där vi skulle arbeta – 
utan att göra en enda resa.
 
Nyckelorden har varit envishet, tålamod och flex-
ibilitet. Dessutom har samarbeten varit A och O. 
Med stora organisationer som Plan International och 
Rädda Barnen, men också med små organisationer 
och nätverk av engagerade artister i krigsdrabbade 
länder, som av egen erfarenhet, vet om att skratt  
kan rädda liv i kris. Under året har vi har sett hur våra  
lekfulla arbetssätt kan komplettera andra program 
för att skapa mervärden. Vi har sett hur våra metoder 
används för att motverka könsbaserat våld, för att 
stärka ungdomar som växer upp i konfliktområden, 
och för att minska smittspridning och stärka hygien 
i världens största flyktingläger i Bangladesh. Vi har 
turnerat med publiken ståendes på balkonger på 
asylboenden och gjort ”hemma-hos-clownen”- 
föreställningar med nyanlända barn på zoom i  
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Sverige. Vi har gjort lekfulla filmer för barn i isolering 
och utbildat personal runt om i hela världen.
 
Det skulle vara att ljuga att påstå att det inte har 
varit tufft. Att konstant ändra planer, gå från Plan  
A till plan B, C, D….K… tar på krafterna, speciellt i en 
liten organisation. 2020 var utan tvekan det mest  
utmanande året som Clowner utan Gränser gått  
igenom. Men belöningen, att se hur vi har fått starkare 
samarbeten med artister och organisationer i en rad 
länder, att få höra deras berättelser om barnens 
upplevelser och mående och att veta om att vi, 
genom att sprida vårt arbetssätt, kommer ha gjort 
skillnad för ännu fler barn under lång tid framöver, 
gör det värt varenda ändring och omplanering.
 
2021 gör jag mitt tionde år i Clowner utan Gränser. 
Vi står på andra sidan av den svåraste utmaning 
som organisationen har upplevt. Precis när det såg 
som tuffast ut i julas så fick vi besked om att vi blivit 
förmånstagare hos Postkodlotteriet – med ett årligt 
basstöd på 5 miljoner kronor. Att få lämna detta 
osäkerhetens år bakom oss och gå in i 2021 med 
en tryggare finansiering, nya metoder och närmare 
samarbeten med artister och organisationer runtom 
i världen, det känns alldeles fantastiskt.
 
Nu ska vi landa i våra nya metoder, fördjupa våra 
samarbeten och se till att sprida skratt och hopp  
till ännu fler barn i utsatthet 2021.

LOUISE FRISK

5 FÖRORD AV GENERALSEKRETERARE
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FÖR ATT  
FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
KRÄVS FANTASI
CLOWNER UTAN GRÄNSERS ARBETE 2020 – 
ATT GÖRA DET OMÖJLIGA MÖJLIGT

Året började med att Clowner utan Gränser den  
22 januari gjorde en akutinsats till Grekland. En 
möjlighet tack vare alla de gåvor privatpersoner 
skänkt till insamlingen för turnén under december 
månad året innan. Ett team av artister från Clowner 
utan Gränser Sverige och Storbritannien åkte till ön 
Lesbos – allt för att ge en stunds paus mitt i det 
brinnande kaoset och stärka människor på flykts 
psykosociala hälsa och framtidstro. På plats samar-
betade vi med lokala organisationer, många startade 
av människor på flykt själva som arbetar för att göra 
situationen i lägren drägligare.

Senare skulle det visa sig att denna turné till Grekland 
inte bara var årets första utan också årets enda.  
I alla fall hur en klassisk Clowner utan Gränser-turné 
ser ut. En kort tid senare tog coronapandemin över 
världen vilket ledde till en stor påverkan på Clowner 
utan Gränsers verksamhet. Vi är en organisation vars 
arbete bygger på internationella turnéer, att samla 
stora folkmassor, fysisk aktivitet och att verka för 
medmänskliga möten. Under 2020 har den typen 
av verksamhet inte varit möjlig, både på grund av 
restriktioner och nedstängning av länder men också 
ur ett barnskydds- och trygghetsperspektiv där 
Clowner utan Gränser varit väldigt noga med att inte 
utsätta de vi arbetar med för någon typ av risk.
 
Vi vet att människor som redan befinner sig i utsatt-
het drabbas ännu hårdare än resten av samhället 
av pandemier som covid-19 och därför behöver ett 
särskilt stöd. Detta år har vi därför fokuserat på att 
hitta kreativa lösningar för att fortsätta nå barnen 
vi planerat att arbeta med och göra det som verkar 
omöjligt möjligt. Det har varit utmanande men med 
2020 bakom oss kan vi se tillbaka på året med 
stolthet över att vi trots corona kunnat genomfö-
ra planerade projekt och fortsatt nå fram till barn i 
utsatthet med skratt, hopp och drömmar.
 
2020 har Clowner utan Gränser drivit projekt i 
Bangladesh, Brasilien, Grekland, Indien, Jordanien, 
Kamerun, Libanon, Nigeria, Palestina, Sverige och  
Syrien. Ett stort fokus har varit på att utbilda personal 
och volontärer från andra organisationer, som arbe-
tar med barnen i vår målgrupp till vardags, genom 
digitala lösningar. I Bangladesh har exempelvis dessa 

SAMMANFATTNING AV ÅRET

Några av Clowner utan Gränsers artister i  
samband med filmning av digitalt metodmaterial. 
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TOTALT ANTAL AKTIVITETER: 

1378 

VERKSAMHET 2020
Under 2020 drev Clowner utan Gränser sex projekt i tio länder interna-
tionellt. I Sverige drevs tre projekt, både med längre turnéperioder,  
sommarläger och med veckoregelbundna aktiviteter, samt ett samarbete 
med Gävle kommun.

SAMMANFATTNING AV ÅRET

träningar används för att kunna bemöta de akuta 
behov som uppkommit i och med covid-19.  
Clowner utan Gränser har sett till att personal på 
plats i lägren fått nya verktyg för att genom lek,  
sång och övningar sprida information om vikten av 
att tvätta sina händer till barnen. Ett enormt arbete har 
gjorts för att utveckla Clowner utan Gränsers metoder 

och utbildningar till att kunna genomföras digitalt 
och ett stort antal filmer har producerats av artister 
i Sverige som en del av metodutvecklingen och för 
att sprida våra verktyg till andra organisationer och 
personer som arbetar med vår målgrupp.

1304
Antal workshops och 

föreställningar för barn och unga

21 344
Förmånstagare

74
Antal workshops/utbildningar

för artister och personal

492
Förmånstagare

30 024
Uppskattat antal barn som utbildad personal 

mött med Clowner utan Gränsers metoder 
(ej inräknade i totalen nedan).

TOTALT ANTAL MÖTTA

21 836



SKRATT OCH 
HOPP HOS BARN 
I UTSATTHET IDAG, 
BIDRAR TILL FRED 
IMORGON
OM CLOWNER UTAN GRÄNSER
En fredlig och inkluderande morgondag förutsätter 
att barn idag växer upp till välmående och empatiska 
vuxna. Därför tar Clowner utan Gränser skratt, lek 
och kreativitet till barn i extrem utsatthet. Så att de 
får verktyg och mod till att bli förändringsaktörer 
som själva kan skapa en positiv framtid. Med skratt, 
lek och fantasi öppnar vi barns sinnen, ger dem 
självkänsla, gemenskap och hopp. Hopp som inte 
bara handlar om tilltron till att allt kommer bli bra – 
utan tilltron till att kampen är meningsfull.
 
Clowner utan Gränser arbetar för barns psykosociala 
hälsa eftersom det ofta är barnen som drabbas allra 
värst i världens kriser, konflikter och katastrofer.  
Risken är stor att de förlorar den barndom och de 
rättigheter som tillstår dem enligt FN:s konvention 
om barns rättigheter som också är lag i Sverige. 

Clowner utan Gränser gör vad vi kan för att säkerställa 
barnens tillgång till några av dessa rättigheter, för 
att ge dem en paus från våld, kaos och oro och för 
att skapa en meningsfull fritid fylld av glädje och lek. 
Sedan Clowner utan Gränser Sverige grundandes 
1996 har vi mött och skrattat med nästan två miljoner 
barn runt om i världens värst drabbade områden.
 
Allt arbete Clowner utan Gränser gör utgår från vår 
vision om en värld där alla människor har möjlighet 
att utvecklas, uttrycka sig fritt och känna hopp även 
i utsatta situationer. Vidare har arbetet utgångspunkt 
i FN:s konvention om barns rättigheter och mål 3, 5 
och 16 i Agenda 2030 som handlar om God hälsa 
och välbefinnande, Jämställdhet och Fredliga och 
inkluderande samhällen.

VISION OCH MISSION
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.
 
Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, 
glädje och hopp. Vi skickar professionella artister till 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

8 OM CLOWNER UTAN GRÄNSER
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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 ökar vi kunskapen om och engagemanget 
för människor som befinner sig i utsatta situationer 
runt om i världen. Förutom att ofta samarbeta med 
våra syskonorganisationer i Clowns Without Borders 
International arbetar vi alltid tillsammans med lokala 
organisationer som finns på plats i de länder där vi 
driver projekt. Vi arbetar också allt mer med att  
utbilda lokala artister i Clowner utan Gränsers meto-

der och för att lokala artister alltid ska inkluderas i våra 
team när vi genomför internationella turnéer. Detta 
för att barnen vi möter ska känna sig representerade 
på scen, ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska 
våra flygresor, för att öka kunskaps- och erfarenhets-
utbyten mellan svenska och internationella artister 
och för att främja mångfalden i vår organisation.
 
Clowner utan Gränser har 90-konto och granskas 
årligen av Svensk insamlingskontroll och en auktori-
serad revisor. 

LÄS MER HÄR.

EN VERKSAMHET MÖJLIG TACK 
VARE IDEELLT ENGAGEMANG
Clowner utan Gränser är en ideell förening vars kärna 
är våra artister som är volontärer och medlemmar i 
organisationen. Artisterna donerar sin tid och talang 
till Clowner utan Gränser med vetskapen om, och 
tron på, att skratt, glädje och kultur gör världen till 
en hoppfullare och fredligare plats. Artisterna är 
verksamma inom allt ifrån musik, magi, fysisk komedi, 
teater, clown, akrobatik, cirkus, dans och pedagogik. 
Det som alla har gemensamt är att de alla använder 
sin kompetens och sitt engagemang för att stärka 
människor i utsatthets psykosociala hälsa och bidra 
till en hoppfullare värld.
 
I Clowner utan Gränser är idag cirka 130 artister 
medlemmar. Utöver dessa har organisationen också 
ideellt engagerade fotografer som, när möjligheten 
finns, följer med på turnéer för att dokumentera 
Clowner utan Gränsers verksamhet.
 

Men det tar inte slut där! Clowner utan Gränsers 
styrelse drivs också av ideella krafter. Här finns  
personer med kompetens inom allt ifrån barns  
rättigheter, scenkonst och kultur, insamling, kommu-
nikation, organisation och strategi. Organisationens 
valberedning är även den ideell och arbetar för att 
ständigt vidga föreningens perspektiv och för att 
främja mångfald i praktiken. På föreningens årsmöte 
väljs också ledamöter till artistrådet – ett råd som 
har till uppdrag att vara medlemmarnas röst i orga-
nisationen och säkerställa den artistiska kvalitén i 
vår verksamhet.
 
Under 2020 gjorde 28 personer någon form av 
insats för Clowner utan Gränser. Stort tack till er alla 
för er ideella och livsviktiga insats!

OM CLOWNER UTAN GRÄNSER   /  IDEELLT ENGAGEMANG

https://clownerutangranser.se
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ÅRETS 
INSATS GÅR TILL  
ALEX HINCHCLIFFE
Alex Hinchcliffe, från Stockholm, vann Clowner 
utan Gränsers utmärkelse Årets insats. Det 
avslöjades på organisationens årsmöte 5 maj 
2020. Egentligen hyllar priset dock inte bara 
en insats utan ett över tioårigt långt ideellt 
engagemang som fotograf med på hela 13 
turnéer runt om i världen. Utmärkelsen utses 
av Clowner utan Gränsers artistråd och moti-
veringen löd: 

"Årets insats 2019 tilldelas fotografen Alex Hinchcliffe 
som med sin konstform, unika öga och långa  
erfarenhet av uppdrag i Clowner utan Gränser  
verkligen lyfter vår verksamhet och synliggör den  
för en bredare allmänhet. Alex insats är en konst-
närlig förhöjning som både gestaltar artisternas 
professionalism och stärker Clowner utan Gränsers 
ansikte utåt. Sin första turné gjorde Alex till Kenya 
2008. Därefter har resorna gått inom Sverige och 
till Myanmar, Ukraina, Moldavien, Jordanien, Indien, 
Egypten, Sydsudan, Libanon, Danmark, Grekland och 
(i december 2019) Kambodja. Som medarbetare 
uppskattas Alex för sin omtanke och lyhördhet,  
sitt ansvarstagande och sin humor. Det är verkligt 
positiva bidrag till samarbetet och stämningen på 
turné. Att resa med Alex är en ynnest. Det är helt 
enkelt riktigt fint!"

Om priset säger Alex Hinchcliffe själv: 

Jag tackar ödmjukast.  
Att bli tilldelad Årets Insats bland 
så många andra fina nominerade 

känns lite överväldigande.  
Nu kör vi minst 13 år till va?  
Tack Clowner utan Gränser.

ÅRETS INSATS

FOTOGRAFEN MED 13 
TURNÉER I BAGAGET
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Clowner utan Gränser i Grekland 

Clowner utan Gränser i Myanmar
FOTOGRAF: ALEX HINCHCLIFFE 

Clowner utan Gränser i Egypten
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FOTOGRAF:   ALEX HINCHCLIFFE



FREDSFRÄMJANDE 
ARBETE

12 FOTOGRAF:   EVELINA RÖNNBÄCK

Clowner utan Gränser i Nigeria där vi 
arbetar med barn och unga på flykt.
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FÖR BARN I KRIG 
OCH KONFLIKT

ATT FRÄMJA FRED OCH 
JÄMSTÄLLDHET GENOM 
KULTUR
2020 fortsatte Clowner utan Gränser driva Creative 
Arts for Peace and Equality i Jordanien, Libanon,  
Palestina och Syrien, ett flerårigt projekt finansierat 
av Folke Bernadotteakademin. Mellanöstern är en  
region som under många år präglats av kriget i Syrien 
men också av flera interna konflikter, oroligheter och 
korruption inom de olika länderna. I Creative Arts for 
Peace and Equality utbildar Clowner utan Gränser 
artister från de fyra länderna i våra kreativa metoder, 
något som vi fortsatt med under 2020 genom digitala 
lösningar. Efter träningarna tar artisterna hem sina 
nyvunna kunskaper och verktyg och startar upp 
grupper för flickor och kvinnor drabbade av krig och 
konflikt i sina lokalsamhällen. Grupperna får sedan 
gå i regelbundna workshops för att få psykosocialt 
stöd, större medvetenhet kring frågor rörande sina 
rättigheter, jämställdhet och fred samt för att främja  
erfarenhetsutbyten. Genom projektet har ett artistiskt 
nätverk skapats i regionen vilket fortsätter stärkas 
för var dag som går.

Clowner utan Gränser har över  
25 års erfarenhet av att arbeta i  
världens i krigs-och konfliktområden 
efter starten 1996 som en direkt 
följd av Balkankriget. Vi anser att 
fred inte enbart handlar om från- 
varon av krig – utan närvaro av 
harmoni, solidaritet och framtidstro. 
Ett långsiktigt fredsfrämjande  
arbete måste ske på flera nivåer, 
såväl på system- som på individnivå.
 
För att bryta våldsspiraler är det nödvändigt att ge 
barn som växer upp i krig och konflikt andra minnen 
än våld, kränkningar och oro, att istället främja deras 
fantasi och kreativitet och ge dem verktyg att hantera 
trauman, frustration och rädslor. För att fred ska bli 
möjligt krävs att människor har tilltro till sig själva 
och får hopp om att det går att skapa en annan 
framtid. Genom att ge barn och unga rätt förut-
sättningar, väcka livsglädje och framtidsvisioner så 
ges möjligheter för individer att axla det ansvar som 
åligger dem när ett land eller en region ska byggas 
upp igen och på sikt främja en fredlig utveckling.  
Det arbetar Clowner utan Gränser för.

13 FREDSFRÄMJANDE ARBETE

Foto från digital workshop inom projetet Creative Arts 
for Peace and Equality. Deltagare från Syrien, Swahili, 

Sverige, Palestina, Libanon och Jordanien



14

What we are doing during these 
sessions is the first step to 

reach peace.

PATRICIA MATAR, DELTAGARE I CREATIVE 
ARTS FOR PEACE AND EQUALITY I LIBANON

FREDSFRÄMJANDE ARBETE

FOTOGRAF:   KINDA AZKOULFoton från en utbildning av artister i Syrien inom 
projektet Creative Arts for Peace and Equality. 



15

FÖR BARN PÅ FLYKT FRÅN 
BOKO HARAM 
I Nigeria och Kamerun arbetar Clowner utan Gränser 
för att stötta barn och ungdomar vars liv påverkats 
av konflikten i nordöstra Nigeria där terrorgruppen 
Boko Haram länge härjat. Gruppens våld har tvingat 
över två miljoner människor på flykt, både inom landet 
och till grannländerna Kamerun och Niger. Clowner 
utan Gränser har under 2020 genomfört digitala 
utbildningar med personal från Plan International. 

FREDSFRÄMJANDE ARBETE

Efter att ha gått vår utbildning har personalen i sin 
tur sedan utbildade volontärer som arbetar med 
barn, ungdomar och vårdnadshavare i ländernas 
flyktingläger till vardags. På så vis har vi spridit våra 
metoder och verktyg till fler och skratt och hopp har 
tagits till människor i utsatthet trots att vi själva inte 
kunnat turnerat som vanligt på grund av pandemin.
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“MY FAVORITE PART 
OF THE TRAINING 
WAS THE LEARNING 
TO CELEBRATE 
FAILURE”
INTERVJU MED LISA NANBAM DASPAN 
FRÅN PLAN INTERNATIONAL NIGERIA

Under året har vi genomfört många digitala utbild-
ningar med personal från andra organisationer.  
Ett sätt för Clowner utan Gränser att sprida våra 
metoder och vår kunskap men också säkerställa att 
barn och unga fortsätter nås av lek och skratt i tider 
då vi själva inte kan turnera till dem.
 
Ett av dessa samarbeten gjorde Clowner utan 
Gränser med Plan International och utbildningar har 
genomförts med deras personal i Nigeria och  
Kamerun. Personalen har sedan lett egna träning-
ar i våra metoder för volontärer som arbetat med 
barnen i flyktinglägren. Dessa träningar är en del av 
ett större samarbete mellan Clowner utan Gränser 
Sverige och Plan International som pågått under 
2020 och som bland annat resulterat i utvecklingen av 
materialet Plan International’s Life Skills and Paren-
ting Package.
 
Lisa Nanbam Daspan arbetar för Plan International 
Nigeria i Borno regionen och har ansvar för frågor 
rörande barnskydd och könsbaserat våld. Lisa var en 
av de som gick Clowner utan Gränsers utbildning. I en 
intervju med Lisa får vi nu veta lite mer om hur hon 
kunnat använda de nya kunskaperna i sitt arbete.

Hi Lisa! Please, start with telling us a little bit 
about the training and what you learned.

The training was all about creative facilitation, how 
to use play and laughter while working with girls, 
boys and their caregivers in crisis settings. I learned 
a lot through the games and exercises, most impor-
tant about the power of play and how it brings phy-
sical, mental and emotional relief. Also, I learnt that 
laughter is a universal language, and it brings people 
together.
 

What are the biggest challenges in your work? Has 
the Clowns Without Borders training helped you 
with these? If yes, in what way?

The biggest challenge in my work has been how to 
manage the pressure that comes with having many 
deliverables. The Clowns Without Borders training 
has helped me to relax, calm down and have fun 
while working. The training has helped me see work 
in a different perspective with a reinforced focus 
on deliberately touching the hearts of the children I 
work with and not just completing project activities. 

 

INTERVJU MED LISA NANBAM DASPAN
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What was your favorite part of the training?

My favorite part of the training was the learning to 
celebrate failure.

 
Do you use your new tools and knowledge in  
your work with the children?

I do! I use the games and exercises from the Laugh-
ter and Play manual, developed by Clowns Without 
Borders, with children during Child Friendly Space 
recreational actives and Adolescent life skill sessions. 
But also, with adults during parenting sessions,  
meetings and trainings.

INTERVJU MED LISA NANBAM DASPAN

My favorite part 
of the training was 

the learning to 
celebrate failure.

FO
TO

G
R

A
F: ILIYA

S
U

 SA
LIH

U



18

KATASTROF-
INSATSER

1818 FOTOGRAF: EDWARD MORGANClowner utan Gränser i Bangladesh
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FÖR BARN OCH 
UNGA SOM BEHÖVER 
OSS SOM MEST
När de basala behoven är tillgodosedda i en katastrofsituation är  
Clowner utan Gränser en viktig aktör för att bidra till att ta tillbaka livs-
glädje, hopp och kraft för att människor ska orka fortsätta kämpa.  
I responsarbetet i akuta katastrofer fungerar vi därför ofta som en part 
där våra metoder i ett tidigt skede kan fungera som en inledning på kom-
mande traumareduceringinsatser. Under 2020 handlade denna del av vår 
verksamhet mycket om att ge stöd till människor och samhällen drabbade 
av coronapandemin.

I SAMARBETE MED 
CLOWNER UTAN GRÄNSER 
BRASILIEN 

Brasilien är ett av de länder som drabbats allra  
hårdast av covid-19. Därför har Clowner utan Gränser 
tillsammans med vår Brasilianska syskon-organisa-
tion Palhaços Sem Fronteiras arbetat för att förbätt-
ra den psykosociala hälsan hos, främst barn, som 
oundvikligen påverkats av den nya verklighet pande-
min inneburit. Då vi inte kunnat genomföra föreställ-
ningar och workshops som vanligt blev vi tvungna 
att komma på nya sätt för att nå ut. Därför skapade 
Palhaços Sem Fronteiras korta, humoristiska, filmer 
som spreds genom sociala medier och med hjälp av 
andra organisationer. Nästan 99 000 människor har 
sett dessa, en sån stor publik hade aldrig varit möjlig 
att nå om det inte vore för det digitala formatet som 
pandemin ledde oss fram till. Och trots att saknat 
den mellanmänskliga kontakten med publiken har vi 
kunnat sprida glädje och skratt, något som synts i 
kommentarsfälten.

KOMMENTARER FRÅN
 SOCIALA MEDIER

KATASTROFINSATSER

Already laughing 
out loud in the 
first 3 seconds!

Long live this 
incredible 
project!

Johanna, tolk, och Kajsa, artistansvarig Clowner utan 
Gränser, i möte med vår syskonorganisation i Brasilien.



Parallellt med detta har vi arbetat med att stötta 
och stärka Palhaços Sem Fronteiras. För att göra 
deras viktiga arbete hållbart i längden har vi tillsam-
mans arbetat med att stärka deras organisatoriska 
och pedagogiska kapacitet samt deras strategiska 
arbete. 169 artister och socialarbetare, från olika 
regioner i Brasilien, har under året gått Clowner utan 
Gränsers utbildningar och utvecklat sina kunskaper 
i att arbeta med psykosocialt stöd på ett kreativt 
och lekfullt sätt. Att projektet varit betydelsefullt för 
att Palhaços Sem Fronteiras ska kunna utveckla sitt 
arbete med att leda projekt både i Brasilien och i 
Latinamerika i stort är tydligt och oerhört positivt.

I enjoyed it because there were a 
lot of songs and games. I have  
learned hand washing before  

eating, after using latrine, after  
coming back to home.

CITAT AV EN 9-ÅRIG POJKE FRÅN 
ROHINGYAMINORITETEN

I have enjoyed a lot. The game was 
making me smile and the story was 
interesting. I have learned how to 

wash hands, what to do after  
sneeze, how to use sandal (when 
using latrine) and how to keep safe 

from distance. It saves our lives.

12-ÅRIG POJKE FRÅN 
ROHINGYAMINORITETEN

KATASTROFINSATSER20

I VÄRLDENS STÖRSTA 
FLYKTINGLÄGER
I Bangladesh finns världens största flyktingläger  
och här har Clowner utan Gränser arbetat i flera år 
för att stötta minoritetsgruppen rohingya som  
tvingats fly från grannlandet Myanmar. Vi började 
2020 med att planera för tre insatser till Bangladesh, 
både föreställningsturnéer och utbildningar för lokala 
socialarbetare och volontärer. Covid-19 satte stopp 
för de planerade aktiviteterna men pandemin innebar 
också att behoven i lägren blev större än någonsin 
tidigare. Vi ställde därför snabbt om vår verksamhet 
och arbetade fram en anpassning av vårt befintliga 
metodmaterial som togs fram till WASH-sektorn 
(som arbetar med hygienfrågor) under 2018–2019. 
Tillsammans med Clowns Without Borders UK 
anpassade vi våra metoder – som bygger på sång, 
lek och berättande – och utvecklade en ny digital 
utbildningsform för personal som arbetar inom 
WASH-sektorn. Detta gav dem verktyg för att på ett 
säkert, omsorgsfullt och lekfullt sätt öka medveten-
heten kring hygienfrågor och verka för att minska 
smittspridningen i lägren.
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Previously, our teams conducted 
traditional hygiene promotion ses-
sions: it was a bit repetitive, always 

the same messages delivered in 
the same way and we were losing 
people’s attention. Thanks to the 
new methods learned with Clowns 

Without Borders, we are able to att-
ract more people.

FARHAD BIN ALAM, DEPUTY WATER, SANITATION 
AND HYGIENE COORDINATOR FOR SOLIDARITÉN 

INTERNATIONAL I BANGLADESH

Nicholas Mamba och Annabel Morgan, Clowner utan 
Gränser-artister, leder digital utbildning för personal  

i Bangladesh.

Workshop med barn i ett flyktingläger i Bangladesh.
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FÖR BARN PÅ FLYKT 
KRING MEDELHAVET
Sedan krisen kring Medelhavet började 2015 har 
Clowner utan Gränser gjort ett 30-tal turnéer till 
öarna och fastlandet för att stötta människor på 
flykt. Trots att media rapporter allt mindre om detta 
blir situationen för människor på flykt i Grekland 
blir allt mer inhuman. Det är en av vår tids största 
katastrofer.
 
I flyktinglägret Moria, byggt för 3000 personer, lever 
nu, enligt rapporter som kom 2020, över 20 000 
människor. De bor i billiga tält som varken skyddar 
mot vatten eller vind, vissa har varit fast här i flera 
år och varje dag kommer nya personer. Den psykiska 
ohälsan är utbredd och svår och Läkare utan Gränser 
har rapporterat om självskadebeteende hos unga 
barn och åttaåringar som försökt ta sina liv.
 
I januari 2020 gjorde Clowner utan Gränser en turné 
till Lesbos, Grekland, för att ta tillbaka hoppet till 
ön. Artisterna spelade föreställningar i flyktinglägren 
Moria och Kara Tepe för barn och familjer som länge 
levt här – allt för att sprida skratt och stärka deras 
psykosociala hälsa, insatser som på sikt ger ny energi 
och hopp om framtiden.
 
På grund av coronapandemin fick följande turnéer 
göras om och istället bli till ett fem månaders långt 
mentorskapsprogram där vi utbildade fem kvinnliga 
volontärer från organisationen Wave of Hope, som 
arbetar med barn på flykt och startar skolor i flyk-
tinglägren. Utbildningen har främst genomförts via 
Whatsapp där vi delat videos, röstmeddelanden och 

tips på övningar, lekar och sånger som de utbildade 
volontärerna sedan använt i sitt arbete med barnen. 
Genom detta arbetssätt kunde vi se till att trygga 
och lekfulla platser skapades och att fler än 2000 
barn på flykt fick skratta och för en stund glömma 
alla sina bekymmer.

It was so amazing, so good.  
Before I was shy, and I couldn’t 

dance for the children. When I see 
your videos, I do a lot of things with 
my children like singing and dancing. 

It was such good experience for 
me. I can have such good contact 

with them now. I am so thankful to 
you. You taught me so much. I don’t 
have any problems. It was easy. If 
we stay here, we will keep doing 

this. We must play more with them; 
they really like it.

VOLONTÄR FRÅN WAVE FRÅN HOPE

KATASTROFINSATSER

Clowner utan Gränser-workshop 
i ett flyktingläger på Lesbos.
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FOTOGRAF: EDWARD MORGANClowner utan Gränser i Grekland. 
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JÄMSTÄLLDHET

FOTOGRAF: JOHAN SELIN

Amena Sadat Hosseini, 
deltagare i projektet Daysis.
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FÖR FLICKORS 
RÄTT OCH HÄLSA

JÄMSTÄLLDHET

I vårt internationella arbete har 
Clowner utan Gränser nära bevitt-
nat hur flickor och kvinnor är en 
särskilt utsatt grupp som ofta lever 
i avsaknad av sina grundläggande 
rättigheter. I utsatta situationer 
ökar våldet mot flickor och kvinnor, 
både det militära och patriarkala, 
och de får svårare att delta i sam-
hället på samma villkor som pojkar 
och män.
 
Clowner utan Gränser använder konstnärliga och 
kreativa metoder och driver specifika projekt för  
att särskilt nå ut till flickor. Allt för att stärka deras  
välmående och psykosociala hälsa, stärka samhö-
righet och nätverk mellan flickor och kvinnor och 
stärka deras kunskap om sina rättigheter och möj-
ligheter.

I Mumbai, Indien, finns ett av världens största red 
light district – Kamathipura. Här har Clowner utan 
Gränser arbetat sedan 2013 med att ge psykosocialt 
stöd till barnen som växer upp på bordellerna  till-
sammans med sina mammor. Sedan flera år tillbaka 
arbetar vi med lokala artister som håller i veckovisa 
träningar för grupper av flickor från bordellområdet. 

Detta arbete fortsatte under 2020 i samarbete med 
den lokala organisationen Apne Aap Women’s Col-
lective som driver flera center i området där barnen 
har aktiviteter efter skolan för att komma undan de 
timmar då bordellerna är som mest besökta. Så här 
beskriver en socialarbetare från Apne Aap Women's 
Collective effekten av Clowner utan Gränsers veck-
oträningar:

The engaging sessions have been no 
less than therapeutic for the par-
ticipants. The ones who were shy 
and timid, gradually became more 
expressive in the clowning activi-
ties. Confidence among them to 

become 'visible' in public increased 
while being motivated and pushed 

in a guided manner by theater  
experts to become more participa-

tive and not be afraid of  
standing out.

SOCIALARBETARE FRÅN APNE AAP 
WOMEN’S COLLECTIVE

2020 turnerade gruppen flickor som Clowner utan 
Gränser arbetat med i Kamathipura runt om i Indien 
med sin egna föreställning. De spelade både för  
allmänheten, för att öka medvetenheten om situa-
tionen för människor som befinner sig i trafficking 
och lever i landets red light district, samt turnerade 
till barn som befinner sig i samma situation som 
flickorna själva. Allt för att sprida hopp och visa att 
ett annat liv, en annan framtid, är möjlig.
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LISTEN UP!
Under 2020 har Clowner utan Gränser drivit två 
informationsprojekt i Sverige för att stärka flickors 
rättigheter och ge tjejer på flykt en plattform för 
att berätta sin historia. Att lyssna på denna grupps 
berättelser, drömmar och budskap till omvärlden är 
ett måste om vi ska kunna nå en jämställd, fredlig 
och hållbar framtid.
 
I projektet Listen up! skapades filmen om Marzieh 
Kheir Khah som kom till Sverige på flykt som 19-åring. 
Marzieh drömmer om att bli filmskapare och göra 
filmer som förändrar världen. Men mest av allt 
drömmer hon om att bo tillsammans med sin familj 
igen på en trygg plats. Om sin medverkan i projektet 
säger Marzieh själv:

JÄMSTÄLLDHET

 

Jag vill vara med i Clowner 
utan Gränsers kampanj för att 

människor ska förstå mer om min 
situation och om hundratusentals 
andra människors liknande historier. 

Jag vill visa att jag inte bara är  
’en flykting’ utan en människa som 
har drömmar och mål precis som 

alla andra. 

MARZIEH KHEIR KHAH

Filmen om Marzieh som togs fram i projektet Listen 
up! har hittills exponerats över 3 260 000 gånger. 

SE FILMEN OM MARZIEH HÄR.

Filminspelning med What Took You So Long? 
och Marzieh Kheir Khah.

https://www.youtube.com/watch?v=34bjo1AZ1dM&feature=youtu.be
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DAYSIS OF THE  
WORLD UNITE!
2020 var också det första året på Clowner utan 
Gränsers treåriga informationsprojekt Daysis som 
likt Listen up! handlar om att ge tjejer på flykt en 
plattform att berätta sin historia. Syftet är att ge 
unga i Sverige en större förståelse för vad det innebär 
att tvingas på flykt och vilken särskild utsatthet just 
tjejer på flykt befinner sig i. På grund av covid-19 
gjordes den ursprungliga planen om och istället för 
att arbeta med syriska tjejer i Libanon genomförde 
vi en workshop med en grupp tjejer som kommit 
på flykt till Sverige. I workshopen fick de verktyg 
inom storytelling och stöd att forma sin historia 
och budskap. Med två av tjejerna, Masoumeh Rezai 
och Amena Sadat Hosseini, spelades fyra filmer in 
till informationskampanjen. Informationsprojektet 
finansieras av Sida genom ForumCiv.

SE FILMERNA OM MASOUMEH OCH AMENA HÄR.

Filminspelning med What Took You So Long? 
och Amena Sadat Hosseini.

Från filminspelning med Masoumeh Rezai.
FOTOGRAF: JOHAN SELIN

FOTOGRAF: JOHAN SELIN

JÄMSTÄLLDHET

https://clownerutangranser.se/daysis
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FÖR UTSATTA BARN 
OCH UNGA I SVERIGE
FÖR BARN PÅ FLYKT 
I SVERIGE
Clowner utan Gränser har sedan 2010 arbetat med 
nyanlända, papperslösa och asylsökande barn och 
unga i Sverige. Under 2020 genomfördes projekt i 
samarbete med Radiohjälpen och Socialstyrelsen 
där Clowner utan Gränser drev veckoregelbundna 
aktiviteter med syfte att stärka den psykosociala häl-
san hos barn och ungdomar som kommit till  Sverige 
på flykt. Detta genom att öka deras självkänsla och 
deltagande i fritidsaktiviteter samt sprida skratt och 
glädje genom lek och rörelse. Förutom veckoaktivi-
teterna genomfördes också under sommaren 2020 
fyra läger för barn boende på asylboenden i Stock-
holmsområdet.

2020 var det tredje och sista året för projektet Cirkus 
för hopp och styrka, som finansieras av Europeis-
ka asyl-, migrations- och integrationsfonden och 
Allmänna arvsfonden. Precis som tidigare år skulle 
artisterna under året ha turnerat runt om i Sverige 
för att möta asylsökande ungdomar och barnfamil-
jer, planer som fick arbetas om på grund av corona-
pandemin. För att fortsätta nå ut på bästa möjliga 
sätt genomfördes när det var möjligt utomhus-  

EXTERN UTVÄRDERING AV 
PROJEKTET CIRKUS FÖR 
HOPP OCH STYRKA
I början av 2020 släpptes den externa utvärdering 
som gjorts av projektet. Denna visade att Clowner 
utan Gränser i hög grad uppfyller de mål som satts 
upp inom projektet och att deltagarna, ensamkom-
mande ungdomar, barn och vårdnadshavare, och 
personal, tycker aktiviteterna varit meningsfulla och 
självstärkande.

Den externa utvärderingen baserades på observa-
tion och intervjuer. I många intervjuer med ensam-
kommande ungdomar återkom att föreställningen 
varit inspirerande och gett lust att själv testa på 
akrobatik, jonglering och andra nya saker under 
workshopen. Aktiviteterna var på en nivå som krävde 
koncentration och fokus men var samtidigt inte för 
svåra vilket gjorde att de uppfattades som roliga 
och självstärkande. 
 
Observationer av aktiviteterna med ungdomar visade 
stort fokus, engagemang och glädje bland deltagarna. 
Det bekräftas också i intervjuer att aktiviteterna har 
upplevts som lustfyllda. Skratt har haft en central 
plats – glädjefyllda skratt men också skratt som 
visar på frigörande av nervositet och skratt som 
strategi för att hantera förlust eller misstag. En när-
varande personal sa i en intervju att hon associe-
rade inslaget av misslyckande i artisternas show till 
hur det kan kännas för många asylsökande:

SVERIGE

Några av Clowner utan Gränsers artister på turné 
i Sverige för att möta barn på flykt

och balkongföreställningar – alltså att publiken titta-
de på föreställningen från sina balkonger/uteplatser 
och artisterna spela på innergårdar och liknande. 
Men vi tog också fram ett tiotal olika filmer med allt 
från lekar, sånger, clown- och magitricks som kunde 
skickas ut till målgruppen.
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”Framförallt när en av artisterna åkte rullskridskor. 
Hon ramlade flera gånger men blev så glad när hon 
äntligen klarade det och sträckte armarna i luften 
och hejade på sig själv. Det är viktigt att tro på sin 
egen förmåga men det kan vara svårt om man är 
asylsökande och måste försöka igen och igen och 
igen.”

Många deltagare poängterade att showen, kostymerna 
och musiken gav en väldigt stor lust att prova själv. 
Merparten av ansvarig personal som intervjuats av 
den externa utvärderaren nämnde att de blivit inspi-
rerade och vill prova att använda liknande arbetsme-
toder i sin egen verksamhet eller i klassrummet. En 
medföljande lärare sa att erfarenheten från aktiviteten 
kan följa med som ett positivt minne och fortsätta 
skapa sammanhållning en lång tid framöver:

”Många har tunga tankar, de har jobbiga minnen 
beroende på hur de tagit sig hit men nu har de varit 
med om någonting nytt och roligt tillsammans och 
delar ett minne av skratt och lek.”

Också utvärderingen av arbetet med barn och 
vårdnadshavare visade att deltagarna upplevt akti-
viteterna som lustfyllda. De har skrattat tillsammans 
och skojat med varandra. I intervjuerna framkom 
att aktiviteterna skapat nya vänskapsband. Detta 
kan tolkas som att aktiviteterna haft en viktig social 
funktion som mötesplats och samtidigt skapat goda 
förutsättningar för att komma nära varandra genom 
fokus på samarbete och tillit. En förälder berättar 
att hon kände glädje över att hennes barn fick träffa 
nya barn under avslappnade omständigheter:

Det var härligt att se mina barn  
ha roligt. Jag slappnade av.  

Det var skönt att slippa ansvar  
för en stund, att bara få släppa 

stress och sluta tänka.
Ansvarig personal som var med på plats berättade  
i intervjun om hur hon uppfattade det som att  
deltagarna njöt av varandras sällskap och av att  
ha en plats att leka och samlas på:

”De är i en situation som innebär att de skickats 
runt och måste flytta ofta och många kanske inte 
har möjlighet att samlas i sina hem för att de bor i 
ett litet rum. De har kanske inte heller något stort  
kontaktnät med vänner. Här har de haft roligt och 
lärt känna nya vänner.”

Personalen lyfte också det stora behovet av aktivi-
teterna inte bara hos barnen utan också föräldrarna:

Härligast var inte att höra barnen 
skratta och roa sig utan att de vuxna 

faktiskt också kunde få skratta.
 
Projektets tredje del handlar om att utbilda per-
soner som arbetar med asylsökande, i sitt arbete 
eller ideellt, i Clowner utan Gränsers metoder. Efter 
workshopen sa en dramapedagog i utvärderingen:

För några år sedan var det trendigt 
att jobba med integration. Nu är det 
som att det har blivit ocoolt, ingen 

gör det längre, och människorna som 
kom är bortglömda. Det här inspi-
rerar mig till att fortsätta, att vara 

envis och uthållig. Behovet av stöd är 
fortfarande enormt.

Utvärderingen visade att workshopen gett flera delta-
gare en ”nytändning” samt att de fått nya idéer och 
stärkt engagemang. Flera uttryckte att de känner sig 
stärka att ta sig an nya projekt och utmaningar:

”Jag fick ny energi och lust inför mitt jobb med den 
här målgruppen. Workshopen liksom väckte någon-
ting som slumrar i mig och jag kom ihåg varför jag 
jobbar med det här och varför det är roligt. Det är så 
lätt att det blir slentrian.”

SVERIGE



TACK FÖR 
PROJEKTBIDRAGET
• Allmänna Arvsfonden
• Europeiska asyl-, migrations-  

och integrationsfonden
• ForumCiv
• Folke Bernadotteakademin
• Gävle kommun
• Radiohjälpen
• Sida
• Socialstyrelsen

TACK FÖR ERA GÅVOR 
OCH TJÄNSTER
• Henrik Kindgren AB för filmning och  

produktion av julkampanj
• Skolidrottsförbundet för gåvan i samband 

med Skoljoggen och Springslanten
• Alla Clowner utan Gränsers engagerade 

månadsgivare och givare
• Alla Clowner utan Gränsers aktiva  

medlemmar och artister

TACK TILL FINANSIÄRER/FÖRETAG30
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ÖVER 400 000 KR 
INSAMLADE AV 
SKOLELEVER!
TILL FÖRMÅN FÖR 
BARN PÅ FLYKT
 
Den 16:e september arrangerade Skolidrottsförbundet 
Sveriges största rörelsefest för barn och unga –  
Skoljoggen. För fjärde året i rad samlades även en 
frivillig springslant in till Clowner utan Gränser från 
deltagare, elever, personal, föräldrar och andra. 2020 
dedikerades insamlingen till barn på flykt och för 
att Clowner utan Gränser ska fortsätta kunna sprida 
hopp, skratt och lek till dem som behöver det mest. 

SPRINGSLANTEN – FÖR BARN PÅ FLYKT

421 811 KR
2020 samlades

in till Clowner utan Gränser. Stort tack 
till alla skolor som engagerade sig!

Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan 
Gränser, med diplomet för 2020 års insamling.
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engagemang och förståelse för världen skapas,  
genom mötet av att man blir berörd av dem man 
möter och genom berättelser om de mötena. Att 
”de andra” aldrig blir verkliga i statistik och över-
gripande information, även om det också behövs 
såklart. Så då tänkte jag att podden kunde vara för 
Clowner utan Gränser, som också gillade idéen när 
jag föreslog den. Karin Tennemar, som är kommuni-
katör på Clowner utan Gränser, och även de andra 
på kontoret, är jätteviktiga för sparring, input  
och feedback.

EN PODD 
MED HOPP!
INTERVJU MED KARIN 
BERGSTRAND

I slutet av 2019 släpptes det första 
avsnittet av Clowner utan Gränsers 
podcast Hoppe. Under 2020 har 
ytterligare fem avsnitt producerats 
som handlar om allt ifrån hur kultur 
kan stärka fred och jämställdhet, 
intervjuer med artister om turnéer 
i Nigeria, Palestina och Grekland, 
vårt arbete för barn som kommit 
till Sverige på flykt och mycket 
mer! Hoppet är producerad av  
Karin Bergstrand, en av Clowner 
utan Gränsers artister, som också 
programleder podden – helt ideellt! 
Lär känna Karin lite bättre och  
få veta mer om hur idén till  
Hoppet föddes.

Hej Karin! Berätta! Vad fick dig att vilja starta  
en podd för Clowner utan Gränser?

Först tänkte jag att jag skulle göra en podd om 
clown, träffa och intervjua så många jag kom åt som 
jobbar med clown. Det finns så litet skrivet och det 
kan vara så många olika saker, jag var nyfiken på hur 
andra tänkte. Så jag gick en podcastkurs och skulle 
köra igång, men det kändes rätt ensamt och så  
träffade jag Jessica Gustafsson, en annan av Clowner 
utan Gränsers artister, på en fest och hon berättade 
om ett möte med en tjej i ett flyktingläger i norra 
Grekland. Det blev så tydligt att det är så  

CLOWNER UTAN GRÄNSERS PODD

Omslagsbild till podcasten av Lina Forsgren.
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Har du arbetat med podd tidigare? 

Nej, det här är min första. Men en del saker från mitt 
yrke är användbara, som koll på dramaturgi, vana 
att använda min röst och hur man kan förmedla en 
berättelse.

 

Camilla Rud och Karin Bergstrand, 
inspelning av poddavsnitt.

 
Vad är roligast med podden?

Roligast är att folk bidrar på olika sätt, tar sig tid att 
dela med sig av berättelser, med kontakter till inter-
vjupersoner och med musik. Jag har fått använda 
Räfvens musik och Trevor Lewis har specialskrivit 
musik. Och så när det stämmer, när ljudbild och 
berättelse liksom blir en helhet och lyfts.

Finns det någon berättelse eller möte som kommit 
upp i ett avsnitt som berört dig extra mycket?

Många såklart. Jag blev väldigt berörd av Ranin Odeh 
från Palestina som jag intervjuade om projektet 
Creative Arts for Peace and Equality. Det fanns så 
mycket sorg och hopp samtidigt när hon berätta-
de. Och Björn Dahlman som berättade om när han 
spelade för barnsoldater i Nigeria. Det var så levande 
för honom, och han är en så fantastiskt bra berättare. 
När man lyssnar många gånger på människor, som 
jag gör när jag klipper, blir jag alltid fascinerad av 

CLOWNER UTAN GRÄNSERS PODD

dom, deras tempo, hur dom förhåller sig till det dom 
berättar, till det dom inte berättar, till tystnaden.

Vad planerar du för avsnitt framåt?

Just nu klipper jag en intervju med Angela Wand 
och Nalle Laanela om de allra första Clowner utan 
Gränser-åren. Tror det blir fint, det finns så många 
lager i samtalet, det är liksom en coming-of-age, 
romantisk komedi och action samtidigt. Sen vill jag 
gärna göra ett avsnitt om Clowner utan Gränsers 
arbete i Indien och ett om Clowns Without Borders 
Brazil. Det känns spännande att ta reda på mer om 
hur deras arbete ser ut, och utblick och internatio-
nellt perspektiv försvinner så lätt i pandemitider. 
Jag vill också gärna göra några fler clown-kortisar, 
alltså artistberättelser.

LYSSNA PÅ PODDEN HÄR!

 

Karin Bergstrand och Björn Dahlman, 
inspelning av poddavsnitt.

https://open.spotify.com/show/1YWQ4eTQ0aEjHY3q9IH0PJ?si=Y6fkoQJpSdCaJ6BouFOz1w


GLÄDJETIPS I 
PANDEMITIDER
DIGITALA HÄLSNINGAR FRÅN CLOWNERNA

Clowner utan Gränser har många års erfarenhet 
av att arbeta i krisområden och vet hur viktigt det 
är att värna om den psykosociala hälsan för att 
människor ska må bra och känna hopp. När corona-
pandemin slog till 2020 gjorde vi därför vad vi kunde 
för att inte bara fortsätta nå vår målgrupp – barn i 
utsatthet – utan också finnas till för barn och vuxna 
i Sverige under denna svåra tid. Under året har vi 
därför gett tips på aktiviteter som på olika sätt ger 
glädje och uppmuntrar till skratt och lek, allt för att 
vi i isolering och oroliga tider ska må så bra vi kan.
 
Bland annat spelades åtta filmer in med artisterna 
Camilla Rud, Kajsa Englund och Martin Nurmi.  
Filmer med syfte till att ge inspiration till olika lekar, 
clownövningar och trolleritrix en kan testa på  
hemma. Filmerna gjordes av Alex Hinchcliffe.

SE FILMERNA HÄR.

34 GLÄDJETIPS

Camilla Rud, Kajsa Englund, 
Martin Nurmi och Alex Hinchcliffe.

https://clownerutangranser.se/gladjetips-med-clownforvaltning
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ETT ÅR I MEDIA
• Arbetarbladet
• Arboga tidning
• Feministiskt perspektiv
• Mariestadstidningen
• Mölndalsposten
• P4 Gävleborg
• P4 Göteborg
• P4 Malmö
• P4 Stockholm
• SVT Västerbotten
• Trelleborg Allehanda
• TV4 Nyhetsmorgon x2

35 MEDIA

En viktig del av Clowner utan  
Gränsers informations- och kom-
munikationsarbete handlar om att 
nå ut till allmänheten i Sverige, för 
att berätta om vår verksamhet och 
vikten av psykosocial hälsa.  
Här har medierna en viktig roll och 
kan ge en värdefull synlighet till vår 
organisation. Under 2020 syntes 
Clowner utan Gränser i flera olika 
lokala och nationella nyhetsmedier, 
bl.a. gästade vi vid två tillfällen TV4 
Nyhetsmorgon för att berätta om 
vårt arbete för barn på flykt  
i Grekland.



BLACK 
LIVES 
MATTER
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Clowner utan Gränser  
Sverige är tillsammans med 
13 andra organisationer en 
del av det internationella 
nätverket Clowns Without 
Borders International. I ett 
gemensamt uttalande gick 
vi 2020 ut och stöttade 
Black Lives Matter-rörelsen. 
En självklarhet för oss vars 
mission är att arbeta för och 
med samhällen, barn, ung-
domar och vuxna som lever 
i kris och får sina mänskliga 
rättigheter kränkta.  
Läs hela uttalandet på eng-
elska nedan.

Clowns Without Borders International 
(CWBi) stands in unequivocal support of 
the Black Lives Matter (BLM) movement. 
CWBi’s mission is to serve communi-
ties, predominantly children and youths, 
experiencing crisis, and often human 
rights abuses. The systemic, continuous 
violence against Black, Indigenous, People 
of Color (BIPOC) is a human rights abuse. 
BIPOC life, dignity and liberation matter.
As clowns, circus artists and theater per-
formers, we recognize the responsibility 
of upholding anti-racist principles in our 
work both on and off the stage. We know 
that our credibility and impact as a hu-
manitarian organisation is only effective 
if we reflect and respect the immensely 
diverse nature of those in the communi-
ties that we serve.

CWBi strives to be an active anti-racist 
organisation, and recognize this is the work 
of a lifetime. To this end, we are currently 
working on our commitments, strategies, 
trainings and reviewing our internal proto-
cols addressing anti-racism, diversity and 
inclusion. We have created a steering group 
to implement these changes in our work as 
an international organisation and commit 
to transparency and accountability in our 
progress.

Arbetet och engagemanget kopplat till 
Black lives matter har under 2020 resulterat 
i en större intern granskning, både i Clowns 
Without Borders International och i Clowner 
utan Gränser Sverige. Målet är att se över 
vad vi måste bli bättre på som organisation 
när det kommer till frågor rörande inkludering, 
mångfald och dekolonialitet och säkerställa 
att detta görs. Eftersom kunskap är nyckeln 
till en stabil grund har flera olika utbildnings-
tillfällen anordnats av CWBi där artister, 
styrelseledamöter och kanslipersonal inklu-
derats. Arbetet har vidare lett till skapandet 
av en ny policy på internationell nivå där alla 
medlemsorganisationer i CWBi åtar sig att 
arbeta vidare med dessa frågor på olika sätt 
och nivåer för att säkerställa att policyn blir 
ett aktivt verktyg i vårt dagliga arbete  
och strategier. 

37 BLACK LIVES MATTER
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HÅLLBARHET
OCH ANSVAR

HÅLLBARHET

FÖR PLANETEN OCH MÄNNISKAN

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.

MINIMERA RESOR
Clowner utan Gränser arbetar aktivt med att både 
rekrytera lokala artister till turnéer samt med kun-
skapsöverföring till samarbetspartners och personal 
i alla våra projekt. En av anledningarna till detta 
handlar om att vi vill vara en så klimatsmart organi-
sation som möjligt. Att våra metoder sprids och vi 
får starkare nätverk lokalt innebär att vi minskar be-
hovet av att våra artister reser från Sverige. I dags-
läget är dock stora delar av Clowner utan Gränsers 
verksamhet beroende av internationella resor som 
vi inte kan ersätta med andra resealternativ än flyg. 
Därför är vi också noga med att klimatkompensera 
och effektivisera andra delar av verksamheten. 

URVAL UR CLOWNER 
UTAN GRÄNSERS  
MILJÖ- OCH  
HÅLLBARHETSPOLICY 

• 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 arbetsförhållanden i 
produktionen. 

• En strävan efter att minska  
förbrukning av material ska alltid 
finnas och i första hand ska alltid 
digitala lösningar väljas. 
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MOTVERKA KORRUPTION 
Clowner utan Gränser ska i alla sammanhang mot-
verka korruption, mutor, utnyttjande av tjänsteställning 
och partiskhet. Tydliga regler, administrativa rutiner 
och transparenta beslutsprocesser ligger till grund 
för vårt agerande. 

PERSONAL OCH 
VOLONTÄRER 
Clowner utan Gränsers anställda och volontärer är 
organisationens viktigaste resurser. För att vara en 
bra arbetsgivare och medlemsförening arbetar vi 
alltid för att alla ska ha en trygg, säker och hälsosam 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vårt arbetsklimat 
genomsyras av öppenhet, positivitet, engagemang 
och respekt för varandra och för dem vi arbetar 
med. 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 
Clowner utan Gränser arbetar i komplexa hög-
riskområden runt om i världen. I dessa projekt är 
anställda och volontärers säkerhet prioriterad. 
Säkerhetsarbetet regleras i Clowner utan Gränsers 
säkerhetsprotokoll som alla som reser med oss är 
måste känna till och följa. Vid internationella resor 
är anställda och volontärer alltid försäkrade och vid 
resor till högriskområden tecknas även separata  
tilläggsavtal. 

POLICY OCH HANDLINGS-
PLAN FÖR BROTT,  
TRAKASSERIER OCH  
ÖVERGREPP 
Clowner utan Gränser har nolltolerans mot övergrepp, 
trakasserier, köp av sexuella tjänster, våld och kränk-
ningar på såväl arbetsplats som i verksamheten.  
I vår policy kring detta finns också en handlingsplan 
och tillbudsrapport för vad som sker om en situation 
skulle uppstå.
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INSAMLADE GÅVOR 
FÖRVANDLADE TILL 
SKRATT, HOPP OCH 
DRÖMMAR
Clowner utan Gränsers arbete hade 
inte varit möjligt utan det stöd vi 
får från privatpersoner varje år. 
Att människor väljer att skänka 
gåvor till vår organisation gör det 
möjligt för oss att både planera 
långsiktigt och göra snabba insatser 
när akuta situationer uppstår. Sär-
skilt till alla er som är månadsgivare 
i Clowner utan Gränser vill vi rikta 
ett stort tack – ni säkerställer att 
de barn som behöver det allra mest 
nås av skratt och hopp.

Under sommaren 2020 genomförde Clowner utan 
Gränser en värvningskampanj på stan för att rekrytera 
fler månadsgivare till organisationen. På grund av 
coronapandemin särskilt anpassad men fortfarande 
lika viktig. Hela 501 personer värvades på Göteborgs 
gator under kampanjen, vi hälsar er alla varmt väl-
komna till Clowner utan Gränser!

Varje år är också julkampanjen en viktig källa för 
Clowner utan Gränsers insamlingsarbete. Som en 
liten organisation väljer vi att inte lägga onödiga 
resurser på insamling och administration utan  
använder de resurser vi har internt och i vårt nätverk 
för att genomföra kreativa kampanjer – så även julen 
2020 då vi lanserade vår skrattogram. En viktig gåva 
då julen minst sagt var en märklig tid efter ett märk-

ligt år. Krisen som många av oss annars bara läser 
om i tidningen kom plötsligt nära och vi fick inte 
fira jul med nära och kära som vanligt. Men i oroliga 
tider behövs skratt mer än någonsin! Det vet vi som 
arbetat i världens värst drabbade områden i snart 
25 år. Skratt är ljuset i mörkret. 

Reklamfilmerna för skrattogrammet spelades in 
av Henrik Kindgren, en av Clowner utan Gränsers 
ideella fotografer, och i filmerna deltog bland annat 
skådespelerskan Suzanne Reuter. 

SE JULFILMEN MED SUZANNE REUTER.

INSAMLING

Suzanne Reuter var en av personerna i årets julfilm 
som filmades och producerades av Henrik Kindgren.

https://www.facebook.com/140417992681511/videos/653977758821357
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VIKTIGA 
HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS 
SLUT
CLOWNER UTAN GRÄNSER NYA 
FÖRMÅNSTAGARE TILL 
SVENSKA POSTKODLOTTERIET 
Efter att ha fått glädjebeskedet i december 2020  
blev nyheten officiell i mars 2021 – Clowner utan  
Gränser är Svenska Postkodlotteriets nya förmåns- 
tagare. Det innebär ett årligt stöd på fem miljoner 
kronor som kommer ge oss större möjligheter att nå  
ännu fler barn i världen som mer än något behöver 
hopp om framtiden.

SE FILMEN FRÅN NÄR POSTKODLOTTERIET 
ÖVERRASKADE OSS HÄR!

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Under mina tio år i organisa-
tionen så har det varit en dröm 

att bli förmånstagare, och vi 
kan knappt tro att det är sant. 

Clowner utan Gränser är en 
liten organisation och det här 
stödet gör enormt stor skillnad 

för vårt arbete med barn i  
utsatthet. Tack vare det kom-

mer vi att kunna agera snabbare 
vid katastrofer, jobba i svårare 

områden och göra längre  
insatser där det behövs - allt 

för att se till att fler barn som 
växer upp i krig, kriser och  

katastrofer ska få påminnas 
om hur det känns att skratta, 

leka och känna hopp om  
framtiden.

LOUISE FRISK, GENERALSEKRETERARE FÖR 
CLOWNER UTAN GRÄNSER.

Hélène Carlbark, välgörenhetschef Postkodlotteriet, 
Louise Frisk, generalsekreterare Clowner utan Gränser, 
Mays Sylwan, programansvarig Clowner utan Gränser, 

och Christian "Kicken" Lundqvist, Postkodlotteriet.

https://clownerutangranser.se/se-nar-postkodlotteriet-overraskade-oss-med-den-glada-nyheten


KARIN LEKBERG
ORDFÖRANDE

”Clowner utan Gränser är en av de viktigaste och 
mest lustframkallande organisationerna i världen 

och det är med stor ödmjukhet och stolthet jag är 
organisationens ordförande! Att sprida skratt och 
livslust till dem som behöver det mest 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.”

CLOWNER UTAN 
GRÄNSERS STYRELSE

LILJA FREDRIKSON
VICE ORDFÖRANDE

 
”Med mitt arbete i styrelsen vill jag förvalta och 

fördjupa organisationens arbete. Jag vill fortsätta 
sprida kunskap om Clowner utan Gränsers arbete, 

både internationellt och nationellt. Genom mitt  
arbete som artist i organisationen så har jag samlat på 
mig erfarenheter som jag tror kan bidra till bredare 
kunskap i styrelsens diskussioner och en djupare 
förståelse av organisationens uppdrag. Jag har ett 
stort engagemang kring barns lika rättigheter och 
Clowner utan Gränsers arbete ligger mig varmast 

om hjärtat.”

CHRISTINA STRANDBERG
KASSÖR

”Jag har i snart tjugo år haft förmånen att följa denna 
fantastiska organisation i dess arbete att ta skrattet 
dit där det verkligen behövs, bland annat på plats i 
Rwanda och i Jordanien. 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 transpa-
rens som ställs idag.”

ANGELICA MÅNSSON GERDE 
LEDAMOT

“Som finansiär slogs jag av Clowner Utan Gränsers 
professionalitet, kreativitet och outtröttliga engage-
mang. Jag har fått ta del av verksamheten på plats 

och sett hur oerhört förlösande skrattet kunnat 
vara i de svåraste situationer. Det är en ära att få ta  
plats i styrelsen och bidra med mina kunskaper om 
projektverksamhet, finansierings- och kommunika-

tionsfrågor.”

42 STYRELSEN
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ANNELI DE WAHL
LEDAMOT

”Clowner utan Gränser 
ger något unikt och vär-
defullt till barn i utsatta 
situationer, en upple-

velse som ingen kan ta 
ifrån dem. På turnéer i 
Sydsudan, D.R. Kongo, 
Rwanda, Palestina och 

Grekland har jag sett hur 
mycket det betyder för 
barnen att utrymme för 
glädje, energi och krea-
tivitet. Som ledamot ser 
jag fram emot att bidra 
till denna viktiga orga-
nisation med nya idéer 
utifrån min erfarenhet 

som artist.”

DONA HARIRI,
LEDAMOT

”Clowner utan gränser 
har för mig alltid varit en 
av våra viktigaste organi-
sationer. Dels utifrån mitt 

professionella jag som 
barnrättsjurist. Barn-

rättsperspektivet måste 
genomsyra allt. Även de 
mest kritiska och extra-
ordinära situationerna. 
Men främst utifrån mig 
som person och barnet 
jag som flydde, levde på 
förläggningar och var det 
enda barnet bland vuxna. 
Jag vet hur viktigt det är 
att som barn bli påmind 

om att man är bety-
delsefull och att andra 
utanför ser en. För ett 
barn kan det vara hela 

världen.”

BAHA SWIDAN
SUPPLEANT

 
”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, fram-
tidstro och glädje . Detta ser jag som kärnan i  

Clowner utan Gränsers arbete.”

HALA MOHAMMED
LEDAMOT

”Jag har valt att engage-
ra mig i Clowner Utan 
Gränser pga att jag 

tycker att det är fantas-
tisk organisation som 
gör skillnad för barn 

både ute i världen och 
här hemma genom enkla 
och kreativa metoder.”

JOACIM GUSTAFSON
LEDAMOT

”Riktig förändring kom-
mer alltid inifrån och då 

oftast 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 denna 

fantastiska organisation.”

ULF WAHLSTRÖM 
RÖNELL

 LEDAMOT

”Att arbeta med och 
för clownerna 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.”

THERESE LEIJON
SUPPLEANT

 
”Jag ser mycket fram 

emot att bidra till  
Clowner utan Gränsers 

oerhört viktiga arbete att 
bidra med skratt, hopp 

och glädje till barn i svåra 
situationer. Jag hoppas 

bidra med mina erfaren-
heter från tidigare sty-

relsearbete, arbete med 
insamling och kommuni-
kation och verksamheter 

för människor som är  
på flykt.”

STYRELSEN



KONTAKTINFORMATION

Clowner utan Gränser
Nobelbergsgatan 6, 131 54 Nacka
info@clownerutangranser.se

LÄS MER OCH 
FÖLJ VÅRT ARBETE

www.clownerutangranser.se

           facebook.com/
           ClownerutanGranser
            instagram.com/
           clownerutangranser/

SKÄNK EN GÅVA
Swisha till 9000209

https://clownerutangranser.se
https://www.facebook.com/ClownerutanGranser
https://www.instagram.com/clownerutangranser/?hl=sv

