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3 FÖRORD AV GENERALSEKRETERARE

När det här skrivs är vi mitt i Coronapandemins 
utbredning över världen. Det 2020 som vi planerat för 
ser ut att bli ett helt annat år än vi trodde och om ett 
år kommer jag förmodligen skriva ett förord olikt något 
annat som skrivits under Clowner utan Gränsers då 24 
år. Vi är mitt inne i kris och ovisshet och just därför är det 
ovanligt fint att för en liten stund flytta blicken tillbaka till 
2019. Till ett år alldeles vanligt i sin ovanlighet. För inga år 
är helt vanliga hos Clowner utan Gränser – det händer 
alltid något exceptionellt.

En av de största händelserna 2019 var att vi började 
jobba i Syrien. Ett land vars krig är en av de värsta 
humanitära katastrofer vi bevittnat i modern tid och som 
tvingar hundratusentals barn att växa upp utan att känna 
till något annat än våld och rädsla. Sedan kriget bröt ut 
2012 har vi arbetat i Syriens grannländer och mött barn 
på flykt men inte kunnat nå barnen som fortfarande är 
kvar. Säkerhetsläget har gjort det omöjligt. Tills nu. Med 
hjälp av våra libanesiska partners kunde vi 2019 
utbilda flera syriska artister i våra metoder. Resultatet? 
Varje vecka samlas nu unga flickor och kvinnor, i 
vardagsrum, källare, kyrkor och andra hemliga platser, för 
att tillsammans låta kreativitet och skratt verka som 
läkemedel för de sår som kriget satt i själen. Trots att vårt 
officiella projekt är avslutat fortsätter de att samlas. För 
även om projektpengar tar slut finns behovet och 
engagemanget kvar. En av kvinnorna vi utbildade är 
Ghinwa Alotibi, från Aleppo i Syrien. Längre fram i denna 
verksamhetsberättelse beskriver hon att hon efter 
Clowner utan Gränsers träning fått en ryggsäck fylld av 
metoder för att överleva kriget. I sin text säger Ghinwa:

Men jag vill också 
lyfta något som inte är 
speciellt för i år – men som gör Clowner utan Gränser 
speciella varje dag. Vi är en förhållandevis liten 
organisation sett till antalet anställda men vi är en stor 
organisation sett till det engagemang som finns hos de 
artister som är hjärtat i allt vi gör. Idag, när vi står mitt i 
Coronakrisen, utan att veta hur det kommer påverka vare 
sig oss eller världen i stort, sätter jag större värde än 
någonsin på de artister som är kärnan i vår organisation. 
För vad som än händer är Clowner utan Gränser aldrig 
bara ett namn, ett kontor eller ett organisationsnummer. 
Vi är våra artisters engagemang och drivkraft. Vi är våra 
artisters mod och talang. Vi är våra artisters vilja att göra 
världen lite snällare, lite gladare och lite hoppfullare. 2019 
var den ideella insatsen artister, fotografer, styrelse och 
valberedning gjorde värd över en miljon kronor och över 
två år i arbetsdagar. Stanna upp en stund och ta in det. 
Hur häftigt? Det känns tryggt att veta, att när är världen 
stormar står vi alltid redo tillsammans att göra det vi gör 
bäst, att sprida skratt, hopp och drömmar till de barn 
som behöver det som mest.

Louise Frisk, Generalsekreterare Clowner utan Gränser

”Det gör ont att se en hel civilisation, nation och 
befolkning bli förstörd. Men trots denna sorg 
har jag fortfarande hopp. Hopp om en bättre 
värld. Ryggsäcken jag bär med mig fortsätter 
fyllas med nya skratt, positiv energi och 
mänsklighet, för varje ny kvinna jag möter. Det 
är vad som får mig att överleva.

”HOS OSS HÄNDER ALLTID NÅGOT 
EXCEPTIONELLT
AV LOUISE FRISK, GENERALSEKRETERARE CLOWNER UTAN GRÄNSER
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2019 inleddes med en milstolpe! Clowner utan Gränser 
kom efter många års försök in i Syrien och kunde för 
första gången sedan kriget bröt ut, arbeta direkt med 
syriska artister från olika delar av landet. I Syrien höll vi 
en utbildning för tolv syriska artister. De tränades i våra 
kreativa metoder för att på så vis kunna fortsätta 
arbetet på sina respektive hemorter. Allt för att kunna 
nå så många barn och unga som möjligt som drabbats 
av det nu nioåriga kriget och ge dem psykosocialt stöd.

Året har verkligen gått i utbildningens tecken, en central 
del i Clowner utan Gränsers syn på att dela våra 
metoder med så många aktörer vi kan för att skapa 
långsiktighet och hållbarhet. 

Strax efter Syrien gjorde vi ett flertal turnéer till 
Bangladesh och de enorma lägren i Cox Bazar dit den 
förföljda rohingyaminoriteten flytt. Här arbetade våra 
artister fram nya och kreativa metoder kopplade till 
flickors rättigheter och hygien för att kunna utbilda 
personal på plats så de är bättre rustade att möta 
krisen – och nå fler barn med nödvändig information på 
ett inkluderande och lekfullt sätt. 

Vidare fick Clowner utan Gränser, efter många års hårt 
arbete, inträde till Gaza i Palestina där vi genomförde en 
utbildning för kvinnliga artister och pedagoger. De för 
nu vidare sina nyvunna kunskaper till andra kvinnor och 
flickor som är väldigt utsatta i det stängda samhället.

2019 ÅRS VERKSAMHET I KORTHET

FÖR BARN OCH VUXNA I UTSATTHET
CLOWNER UTAN GRÄNSERS ARBETE 2019

Även här hemma i Sverige har vi utbildat både volontärer 
från andra organisationer och personal inom 
exempelvis skola, vård och omsorg, kultursektorn och 
många fler. som arbetar med asylsökande till vardags. 
Genom att ge dem nya kunskaper och inspiration kan 
de nu möta den utsatta målgruppen på ett bättre sätt. 

Men vi har inte bara lett utbildningar. Clowner utan 
Gränsers artister har också turnerat till platser runt om i 
världen till barn i utsatthet. Vi har mött och skrattat med 
barn på flykt från terrorgruppen Boko Haram i 
Nigeria och Kamerun, gett stöd till flickor och kvinnor 
genom kreativitet i Mellanöstern, lekt med barn 
drabbade av klimatkatastrofer orsakade av människan i 
Prey Lang-skogen i Kambodja och Amazonas i 
Brasilien. Vi har fortsatt arbetet för barnen som växer 
upp i Indiens red light district, drivit två projekt i 
Sverige, ett av dem med veckovisa aktiviteter för 
utvisningshotade barn och det andra för ungdomar och 
familjer i asylprocess. Oavsett projekt och land är 
målet alltid detsamma, att ge barn och unga i utsatthet 
en stunds lättnad från kaos, våld och oro, för att 
skapa nya glada minnen, stärka deras självkänsla och 
deras drömmar, något som på sikt ger hopp om 
framtiden och skapar fred.

VERKSAMHET 2019
Under året gjordes 21 turnéer/projektinsatser 
internationellt. I Sverige drevs två projekt, ett med 
veckovisa aktiviteter under ett halvår och det andra med 
fyra längre turnéperioder under året. 

Antal föreställningar och workshops: 552
Förmånstagare: 31 608

Antal workshops/utbildningar för artister och personal: 45
Förmånstagare: 973
Uppskattat antal barn som de utbildade sedan mött med 
våra metoder: 25 000 (ej inräknade i antal mötta nedan)

Totalt antal aktiviteter: 597
Totalt antal mötta: 32 581



5 HÖJDPUNKTER FRÅN KOMMUNIKATIONS- OCH INSAMLINGSARBETE

NÅGRA HÖJDPUNKTER I KORTHET 

NY GRAFISK PROFIL
2019 var det dags för Clowner utan Gränser att få en 
ny kostym. Efter många interna workshops, enkäter och 
samtal anlitades byrån Madder för uppdraget och vi 
kunde inte vara mer nöjda med resultatet. Nu syns det 
även på utsidan vilken kreativ, varm, hoppfull, seriös,
 lekfull och inkluderande organisation vi är på insidan. 
Till höger: Clowner utan Gränsers nya logga.

500 000 KR INSAMLADE AV SKOLOR
Clowner utan Gränser är förmånstagare till 
Skolidrottsförbundets insamling Springslanten. 2019 
gjordes en insamling till förmån för barn som växer upp 
i krig och konflikt. Skolor, elever, pedagoger och föräldrar 
bidrog på olika sätt vilket resulterade i att Clowner utan 
Gränser fick ta emot 506 287 kr som går direkt till vårt 
arbete för att ta skratt, lek och hopp till denna grupp 
barn som växer upp i utsatthet.

PODCASTEN HOPPET LANSERADES
En av de metoder Clowner utan Gränser arbetar med i 
våra workshops och träningar är storytelling. Så varför 
inte också använda oss av det i vårt kommunikations-
arbete? Efter att ha mött barn och vuxna runt om i 
i 23 år har vi verkligen berättelser att dela med oss av. 
Med Karin Bergstrand, en av Clowner utan Gränser 
artister, i täten, skapades podden Hoppet som
idag finns där poddar generellt finns. Trevlig lyssning!
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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 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.



OM CLOWNER UTAN GRÄNSER7

I kriser, konflikter och katastrofer är barn de som 
drabbas allra värst och risken är stor att de förlorar den 
barndom och de rättigheter som tillstår dem 
enligt FN:s Barnkonvention. Clowner utan Gränser 
arbetar för att säkerställa några av dessa rättigheter, 
för att ge barn i extrem utsatthet en paus från våld, 
kaos och oro och istället nya glada minnen som stärker 
den psykosociala hälsan och självkänslan. På så vis kan 
vi stoppa destruktiva mönster och ge framtidens 
generation verktyg att skapa en bättre värld. 

Sedan organisationen grundandes 1996 har Clowner 
utan Gränser 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 också 
utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter 
och i de 17 globala mål som finns i Agenda 2030 där 
Clowner utan Gränser särskilt fokuserar på:

Förutom att ofta samarbeta med våra syskon-
organisationer i Clowns Without Borders International, 
som idag har 14 medlemsländer, arbetar vi alltid 
tillsammans med lokala organisationer i vår 
verksamhet. Clowner utan Gränser utbildar också 
regelbundet de lokala organisationerna i våra kreativa 
metoder för att ge personal och volontärer från andra 
organisationer verktyg för att arbeta med barn på ett 
inkluderande, icke-hierarkiskt och lekfullt sätt. 

Clowner utan Gränser arbetar också för att det ska 
finnas lokala artister i våra team när vi turnerar. Detta är 
av flera olika anledningar: för att barnen ska 
känna sig representerade av vad de ser i föreställningen, 
spetskunskap om den specifika kontexten, 
kunskapsutbyte mellan artister och för att minska våra 
flygresor. 

Clowner utan Gränser har 90-konto och granskas 
årligen av Svensk insamlingskontroll och en auktoriserad 
revisor. Läs mer på clownerutangranser.se. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

SKRATT OCH HOPP HOS BARN I UTSATTHET 
IDAG, BIDRAR TILL FRED IMORGON

https://clownerutangranser.se/
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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 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 utsatthet, skapa livslust och bidra till 
att utveckla den psykosociala hälsan.

I organisationen är idag cirka 150 artister medlemmar. 
Vi har även ideellt engagerade fotografer som ibland 
följer med på turné för att dokumentera Clowner utan 
Gränsers verksamhet. Under 2019 gjorde 31 av artisterna 
turnéer till några av världens värst påverkade områden.

Många fler är också ideellt engagerade i Clowner utan 
Gränser och driver organisationen framåt. I styrelsen 
finns kompetens inom allt ifrån barns rättigheter, 
internationella relationer, artisteri och kultur till 
insamling, kommunikation, organisation och strategi. 
Organisationens valberedning arbetar för att ständigt 
vidga föreningens perspektiv och arbeta med 
inkludering och mångfald i praktiken. Då artisterna är 
vår kärna finns också ett artistråd som likt styrelsen och 
valberedningen väljs på föreningens årsmöte. 
Artistrådet har till uppdrag att vara medlemmarnas röst 
i organisationen och säkerställa den artistiska kvalitén i 
vår verksamhet.

Alla dessa tillsammans; artister, fotografer, styrelse, val-
beredning och artistråd, gjorde 2019 ideella insatser värt 
760 arbetsdagar (beräknat på en 8-timmars arbetsdag). 
Det är över två års ideellt arbete till ett värde av 1 061 160 
kr. Clowner utan Gränser tackar er alla ödmjukast.

IDEELLT ENGAGEMANG VÄRT ÖVER TVÅ ÅRS 
ARBETE OCH EN MILJON KRONOR

VERKSAMHET 2019: RESURSER OCH IDEELLT ENGAGEMANG9

TACK TILL

Alex Hinchcliffe, Aloyce Funga Funga, Amy Gwilliam, Andrea Hilario, Angelica Månsson Gerde, Ann 
Hageus, Anna Aro, Anneli De Wahl, Baha Swidan, Björn Dahlman, Camilla Rud, Christina Strandberg, Evelina 
Rönnbäck, Feras Hatem, Hala Mohammed, Halima Habit, Hanna Winter, Helen Duff, Hisham Assaad, Inger 
Jungehall, Jayne Batzofin, Joachim Gustafson, Joel Lindh, Jonas Sjögren, Josefin Karlsson, Kajsa Englund, 
Karin Lekberg, Karl Granberg, Katarina Goldman, Kyaw Zan Oo, Lilja Fredriksson, Linn Holm, Lisa Rahbek, 
Louise Mellor, Martin Nurmi, Matti Nilsson, Moa Karlsson, Nalle Laanela, Neha Vyas, Nicholas Mamba, Palle 
Poulsen, Rasmus Wurm, Rupesh Tillu, Sabine Choucair, Satakshi Nandy, Soe Moe Thu, Sofia Wärngård Lang, 

Stephanie Sotiry, Therese Leijon och Ulf Wahlström Rönell

FÖR ER IDEELLA OCH LIVSVIKTIGA INSATS! 



FÖR BARN I 
KRIG OCH KONFLIKT
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Clowner utan Gränser grundades som en följd av 
Balkankriget och har sedan starten 1996 arbetat i 
världens krigs- och konfliktområden. Vi anser att fred 
inte enbart är frånvaron av krig och konflikt 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 spiraler av våld är det nödvändigt att ge barn som 
växer upp i krig och konflikter andra minnen än krig och 
kränkningar, att utveckla deras fantasi och kreativitet 
och att ge dem verktyg för att hantera trauman, 
frustration, rädslor och oro. 

Det krävs att människor har tilltro till sig själva och hopp 
om att skapa en alternativ framtid – och det möjliggörs 
genom att ge verktyg för kreativitet, drömmar och 
visioner. Genom att ge barn och unga förutsättningar, 
väcka livsglädje, hopp och framtidsvisioner skapas 
möjligheter för individer att axla det ansvar som åligger 
dem när ett land ska byggas upp och på sikt främja en 
fredlig utveckling.

2019 arbetade Clowner utan Gränser i flera krigs- 
och konfliktdrabbade länder. Några av dem var: 

     I Sydsudan med barn och unga på flykt i landet och 
som växer upp i enorma flyktingläger på grund av 
pågående konflikter i grannländer samt nationella 
oroligheter. Här har vi bland annat stöttat ungdomar till 
att bli förändrings- och fredsaktörer genom 
självstärkande workshops. 

     I Myanmar med rohingyaminoriteten som är utsatt 
för våld och förföljelse. Artisterna spelade förställningar 
och höll i workshops för barnen, allt för att ge dem en 
stund lättnad och hjälpa dem tillbaka till den barndom 
de har rätt till men som konflikten på många sätt tagit 
ifrån dem. 

     I Syrien, Palestina, Libanon och Jordanien med barn 
påverkade av Syrienkriget och andra konflikter i 
regionen för att ersätta tankar på krig, våld och oro med 
skratt, hopp och drömmar.

En av platserna Clowner utan Gränser arbetade 2019 är 
nordöstra Nigeria. Där pågår en kris som försatt mer än 
2,2 miljoner människor på flykt. Över hälften av dem är 
barn. De flyr sina hem för att undkomma terrorgruppen 
Boko Haram och lever både i stora flyktingläger inom 
Nigeria och i dess grannländer, bland annat Kamerun 
där vi också arbetar.  

Dessa barn växer nu upp i en extrem stress och oro 
med rädsla för att skadas, förlora anhöriga eller dö. 
Mänskliga rättigheter och internationella lagar kränks 
också regelbundet och Nigerias befolkning lider utöver 
konflikten av en svår humanitär kris med både 
översvämningar och svält.

Under året gjorde Clowner utan Gränser tre turnéer 
till Nigeria och Kamerun. Genom stora föreställningar i 
flyktinglägren och workshops med barn, ungdomar och 
familjer gavs psykosocialt stöd till de människor som 
drabbats av Boko Harams våld. Genom en stunds paus, 
fylld av glädje och lek, kan barnen få utlopp för sina 
frustrationer och hitta tillbaka till både sin 
barndom och sina framtidsdrömmar igen. Förutom att 
arbeta i flyktingslägren arbetade artisterna även med 
ungdomar, som kidnappats som barn och tvingats bli 
barnsoldater, på ett räddningscenter i Nigeria. Barnen 
som nu vuxit upp till unga män har förlorat hela sin 
barndom, något vi under föreställningen och mötet 
kunde börja att ge tillbaka till dem. 

FREDSFRÄMJANDE ARBETE FÖR BARN I 
KRIG OCH KONFLIKT

”Ni fick mig glömma 
allt som jag varit 
med om i livet.

CITAT FRÅN 17-ÅRIG POJKE 
PÅ CENTRET FÖR RÄDDADE 
BARNSOLDATER, NIGERIA

VERKSAMHET 2019: FÖR BARN I KRIG OCH KONFLIKT11



DEN SOM ÄR SOLDAT KAN INTE LÄNGRE 
VARA BARN
AV BJÖRN DAHLMAN, ARTIST 

Tonåringarna och de unga vuxna vi ska spela för 
kidnappades av terrorgruppen Boko Haram som barn 
och tvingades bli soldater. Efter många år har de 
fritagits av den nigerianska armén och här på rehab-
centret ska de tillbringa tre månader innan de skickas 
tillbaka till byarna de kom ifrån.

I bilen på väg till spelningen är det som om en annan del 
av hjärnan slår på. Då går det inte längre att tänka på att 
det är på ett rehabcenter för barnsoldater vi ska spela. 
Nu är de publik och vi artister. Vårt jobb är att få dem att 
skratta. De artistiska tvivlen kickar in. Vad ska de tycka? 
Vår föreställning är ju för barn. Vi drattar på ändan, 
missförstår varandra, leker kurragömma och dansar. 
Publiken är i tjugoårsåldern. De har burit vapen, de har 
använt vapen, de har tränats, härdats och hårdnat. De 
slutade vara barn för länge, länge sedan, fick sin 
barndom stulen. Hur ska de kunna uppskatta att vi
 springer runt med röda näsor?

Våra clowner gör entré tittandes på en stor karta, livligt 
diskuterandes åt vilket håll vi bör gå. Redan när vi 
kommer in på innergården stiger jublet. Jag känner hur 
rygghåren reser sig. Redan efter några sekunder, vid 
första missförståndet då vi alla tre tolkar kartan olika 
och drar iväg åt flera håll, kommer det första stora 
skrattet. Och skratten fortsätter att komma, tills vi 
äntligen vänder oss om och upptäcker publiken. Då 
stiger jublet ytterligare, för att sedan explodera i skratt 
när vi blir rädda för dem och gömmer oss bakom kartan.

Efter föreställningen tar vi av oss näsorna och går ut och 
möter publiken igen. De har skrattat oavbrutet i nästan 
40 minuter. En av pedagogerna på centret frågar 
ungdomarna om de vill visa något för oss. Alla ställer sig 
upp och sjunger och dansar för oss. Sen en sång till. Och 
en till. Och en till. Och en till. Och när vi lär dem en av 
våra sånger, så sjunger de för oss av hela sitt hjärta.

”

VERKSAMHET 2019: FÖR BARN I KRIG OCH KONFLIKT 12
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JÄMSTÄLLDHET
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Under Clowner utan Gränsers 23 år av att arbeta runt 
om i världens krisområden har vi på nära håll bevittnat 
hur flickor och kvinnor är en särskilt utsatt grupp som 
ofta lever i avsaknad av sina grundläggande 
rättigheter. 

Vi vet också att våldet mot flickor och kvinnor, både det 
militära, patriarkala och inom familjen, ökar i kris-
situationer och att de också får det allt svårare att delta 
i samhället på samma sätt som pojkar och män. 

Clowner utan Gränser använder konstnärliga och 
kreativa metoder för att nå ut till flickor, för att stärka 
deras välmående, självkänsla, trygghet och drömmar, för 
att skapa samhörighet och nätverk mellan flickor och 
kvinnor, för att öka deras kunskap om sina rättigheter 
och för att i förlängningen bidra till att flickor och 
kvinnor får lika stor plats i samhället som pojkar och män. 

     Under 2019 fortsatte vårt arbete i Indiens red light 
district, ett projekt vi sedan 2013 drivit tillsammans med 
lokala organisationer. Syftet är att stoppa en ny 
generation av trafficking. Vi ser till att barnen får lämna 
bordellerna under dygnets mest aktiva timmar så att de 
kan få ett andrum och glada minnen. 2019 fortsatte de 
drama- och clownträningar som sedan flera år 
arrangerat en gång i veckan. Dessa tjejer spelar nu 
själva en föreställning de tagit fram. Föreställningen 
ska både ge hopp om en bättre framtid för barn i 
liknande situationer samtidigt som den även ska 
öka allmänhetens medvetenhet kring trafficking. 
De indiska artisterna som Clowner utan Gränser 
utbildat under åren har fortsatt turnera till 
landets red light district för att ge barnen som bor 
på bordellerna skratt, glädje och hopp.

     I Myanmar och Bangladesh arbetar Clowner utan 
Gränser med den förföljda rohingyaminoriteten och 
har tagit fram metoder för att särskilt nå och arbeta 
med flickors psykosociala hälsa. De är en utsatt grupp 
som riskerar att utsättas för allt ifrån diskriminering, våld 
och barnäktenskap. Genom våra aktiviteter kan 
flickorna få psykosocialt stöd, en stärkt självkänsla och 
hjälp med att ta plats. De får möjlighet att ha roligt 
genom kreativa och fysiska aktiviteter, någonting som 
de annars har mycket begränsade möjligheter till.

     I Mellanöstern, en region starkt påverkad av det långa 
Syrienkriget men också av andra konflikter, arbetar 
Clowner utan Gränser särskilt för flickor och kvinnors 
hälsa och rättigheter. 2019 startades projektet Creative 
Arts for Peace and Equality där vi utbildar kvinnliga 
artister och pedagoger från Syrien, Palestina, 
Libanon och Jordanien i våra kreativa metoder. Sedan 
utbildningen har de arbetat vidare i sina hemstäder 
med grupper av tonårstjejer och kvinnor för att skapa 
trygga rum för utbyten av erfarenheter, psykosocialt 
stöd, glädje, rörelse och kreativitet. Mitt i en kris är det 
så vi kan börja skapa fred – inifrån. 

     En av 2019 gladaste nyheter är att Clowner utan 
Gränser, efter många års arbete, fick tillträde till Gaza i 
Palestina, och kunde anordna en utbildning för kvinnliga 
artister. Det är livsviktigt både för att ge de utbildade 
kvinnorna ny energi i sitt arbete och för de kvinnor som 
de genom de nya verktygen nu kommer kunna stötta. 
 

FÖR FLICKOR OCH KVINNORS HÄLSA OCH 
RÄTTIGHETER

VERKSAMHET 2019: FÖR FLICKOR OCH KVINNORS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER 
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VAD SOM FÅR MIG ATT ÖVERLEVA
AV GHINWA, FRÅN ALEPPO, SYRIEN 

Situationen i Syrien är väldigt sorglig. Vi möter nya 
tragedier varje dag. Det handlar inte ens om ett land 
längre utan om oss som försöker överleva. 

Mitt namn är Ghinwa Alotibi och jag kommer från norra 
Syrien. Jag kallar det Ledsamma norr då det inte bara 
lider av konflikten och att människor måste fly, utan 
också av utmattning och depression. Jag brukade se 
norr som ett exempel på välstånd och pluralism, rikt 
både på naturtillgångar och mångfald av etniciteter 
och nationaliteter. Här levde kurder, assyrier, armenier, 
araber, turkar, ja alla, i harmoni tillsammans. Men denna 
mänskliga rikedom har nu förvandlats till en förbannelse. 
Rädsla och hat dominerar människor. Detta politiska krig 
har lyckats förstöra ett helt samhälle som en gång var 
lyckligt.

Kvinnor i Syrien brukade ha hög social status. De var 
ambitiösa arbetare, mödrar, systrar, vänner, döttrar. Idag 
är en kvinna i Syrien en trasig person, fylld med sorg och 
rädsla. Rädsla för att bli utnyttjad och trakasserad, 
rädsla för förlust och för död. Det krävs stora 
ansträngningar för att att få tillbaka mänsklighet och ett 
liv i värdighet för Syriens kvinnor.

Efter Clowner utan Gränsers träning, tog jag med mig min 
ryggsäck fylld med nya erfarenheter och åkte 
tillbaka till Ledsamma norr. Ryggsäcken var fullt av skratt, 
positiv energi och mänsklighet. Jag har sedan dess 
samlat och tränat grupper av kvinnor i metoderna jag lärt 
mig. Ofta träffas vi i hemlighet i varandras vardagsrum då 
offentliga sammankomster är förbjudna i Syrien. Flera av 
dessa kvinnor håller nu själva i träningar och 
tillsammans jobbar vi idag med kvinnor och flickor som 
utsatts för barnäktenskap, depression, våld, rädsla och 
sociala påtryckningar. För första gången kan de öppet 
dela med sig av sina hemska erfarenheter och faktumet 
att vi är så många som bär på samma trauman får mig att 
hålla i mitt clownbagage ännu hårdare. Av det vill jag 
skapa mindre ryggsäckar för att kunna dela ut som 
psykiska första hjälpen-kit till varje tjej och kvinna. 

”

Det gör ont att se en hel 
civilisation, nation och 
befolkning bli förstörd. Men trots 
denna sorg har jag fortfarande 
hopp. Hopp om en bättre värld. 
Ryggsäcken jag bär med mig 
fortsätter fyllas med nya skratt, 
positiv energi och mänsklighet, för varje 
ny kvinna jag möter. Det är vad som får mig 
att överleva.
GHINWA ALOTIBI, FRÅN ALEPPO SYRIEN. PÅ 
BILDEN FRAMFÖR SITT HEM.

”
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I Mellanöstern arbetar Clowner utan Gränser för att 
öka medvetenhet och engagemang för jämställdhet 
och fred genom kultur och kreativitet. Tio kvinnor från 
Jordanien, Libanon, Palestina och Syrien utbildades 
2019 inom projektet och i november kom tre av dem 
till Sverige för att dela med sig av sina erfarenheter.

Ranin Odeh, från Palestina, är skådespelerska, regissör 
och teaterlärare och har arbetat i flyktinglägren i Jenin 
och genom socialterapi och konst skapat nätverk för 
kvinnor. Rand Mohammad från Jordanien är artist och 
arbetar som manusförfattare och regissör. I Jordanien 
har hon arbetat med kvinnor och tonårstjejer som lever i 
palestinska flyktingläger. Helena Nakrour, från Libanon, 
är artist och projektledare inom kultursektorn och har 
arbetat med kvinnor och tonårstjejer som utsatts för 
våld och trauma i Libanon.

Under vistelsen i Stockholm deltog de på Clowner utan 
Gränsers artistkollo för att få nya verktyg och för att 
utbyta erfarenheter med våra sverigebaserade artister. 
De höll också i en öppen workshop för flickor och 
kvinnor på Tensta träff i Stockholm i syfte att, likt vid 
deras arbete i Mellanöstern, skapa ett andrum, en 
mötesplats och ge ny energi. Detta då även kvinnor i 
Sverige är utsatta för patriarkala strukturer.
Avslutningsvis deltog de i ett samtal på Folkoperan 
arrangerat av Clowner utan Gränser där kulturens 
betydelse och roll i freds- och jämställdhetsarbetet 
diskuterades. Moderator för samtalet var 
Bianca Kronlöf, skådespelerska och 
feministisk aktivist.

ÄR KULTUR NYCKELN TILL JÄMSTÄLLDHET?

VERKSAMHET 2019: FÖR FLICKOR OCH KVINNORS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

”Kvinnor är bundna till patriarkala 
strukturer där de inte får ta plats, sällan 
får utbilda sig eller arbeta med vad de 

vill. Många uppfostras till att bli 
hemmafruar och underkasta sig 

mannen. Av en slump så såg jag annonsen 
för Clowner utan Gränsers projekt och 
insåg att det var en möjlighet för mig att 
lära mig mer för att stötta kvinnorna jag 

arbetade med, så jag ansökte.

CITAT FRÅN RAND ODEH, ARTIST 
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När de basala behoven är tillgodosedda är Clowner 
utan Gränser en viktig aktör för att bidra med att ge 
tillbaka livsglädje, hopp och kraft så att människor 
orkar fortsätta kämpa. Clowner utan Gränser har lång 
erfarenhet av katastrofinsatser och av att turnera till 
platser drabbade av natur- och miljökatastrofer men 
även av humanitära kriser. I responsarbetet i akuta 
situationer fungerar Clowner utan Gränsers metoder 
som en inledning på kommande insatser för trauma-
reducering.

Under 2019 arbetade Clowner utan Gränser i flera av 
världens katastrofdrabbade områden. Två av dem var 
Amazonas i Brasilien och Prey Lang-skogen i Kambodja, 
projekt initierade av två av Clowner utan Gränsers 
artister.

Prey Lang är Kambodjas, och en av sydöstra Asiens 
största skogar. Skogen är kraftigt hotad på grund av 
illegal avverkning och kommersiella intressen. Detta 
påverkar hela ekosystemet, djurlivet och människorna 
som bor här. Följderna blir torka i hela landet samt 
utrotandet av djurarter och kulturer. I skogen lever och 
verkar minoritetsfolket Kuy vars kultur nu är hotad på 
grund av finansiella vinstintressen. 

Här arbetar Clowner utan Gränser för att genom lek och 
skratt ge barn och vuxna ny energi och glädje och 
påminna om att de inte är bortglömda.

Det andra projektet är i Altamira, Brasilien, ett område i 
Amazonas där ursprungsbefolkningen i över 30 år 
kämpat för naturen och sina liv men där de stora 
företagen dessvärre vunnit. Exempelvis har kraftverket 
Belo Monte hydroelectric powerplant byggts och är nu 
till 98% färdigställt. Med kraftverket byggdes också en 
damm (den tredje största i världen) vilket resulterat i att 
stora delar av floden Amazonas torkats ut och att andra 
delar i det omkringliggande området har svämmats över. 
Allt detta har lett till att människorna som länge levt i 
skogen tvingats på flykt. De som tidigare levt i samklang 
med floden och skogen har nu förlorat sina hem, sin 
försörjning, sin kultur och sin identitet. Omställningen 
är ett faktum och maktlösheten människor känner leder 
lätt till negativa spiraler och det finns en påtaglig 
kollektiv depression i staden. Därför behövs Clow-
ner utan Gränser. För att hjälpa barnen tillbaka till sin 
barndom och skapa hopp i området igen. Clowner utan 
Gränser gjorde sin första turné till Altamira 2018 tillsam-
mans med vår syskonorganisation i Brasilien och stödjer 
nu detta fortsättningsprojekt. 

KATASTROFINSATSER FÖR BARN I KRIS

VERKSAMHET 2019: KATASTROFINSATSER I VÄRLDEN

”Studenterna här kämpar med 
olika typer av problem i sitt liv 
som leder till våld, droger och 
uppdelningar mellan olika grupper 
i klassen. Det är därför otroligt 
viktigt att mötas såhär i glädje. 
Det skapar en trygg atmosfär för 

eleverna och raserar barriärer.

CITAT AV LÄRARE I ALTAMIRA, 
BRASILIEN



I en by längs med floden Xingu i Brasiliens Amazonas-
område gör vi en parad med musik, jonglering, clown 
och tokerier efter att ha spelat en föreställning. Barnen 
klättrar högt upp i ett träd för att plocka frukt till oss och 
vi äter dom små lila frukterna tillsammans. En flicka 
tyr sig lite extra till mig och vill gärna vara nära så vi 
fortsätter resten av paraden hand i hand. När vi 
kommer ner till strandkanten ser vi båten som 
ligger och väntar på att ta oss tillbaka till 
Altamira. Flickan förstår att vi ska åka och hon 
slänger armarna runt mig, lägger huvudet 
mot mitt bröst och säger ”não não” vilket på 
portugisiska betyder ”nej nej”. Vi står så en 
stund. Jag känner att jag själv har nära till 
tårarna, tagen av stunden, men så vill jag 
inte lämna henne. 

Så jag tar upp en liten leksak som piper ur 
min ficka och gömmer den i handen, 
trycker fingret mot hennes mage. Det piper 
som magi! Hon skrattar till, skiner upp och nu 
säger hon istället ”wow”. Sedan hoppar jag i 
båten med de andra clownerna och hon hjälper 
de andra barnen att knuffa i båten och alla vinkar 
glatt hejdå. Jag ler så stort jag kan för deras skull och 
påminner mig om att det är därför som vi är där. I 
samma stund som barnen är utom räckhåll så kommer 
gråten. Jag gråter för att det har varit en så otroligt 
vacker dag, så mycket glädje, skratt, kärlek, gemenskap 
och jag hoppas att barnen känner samma sak när de 
tänker tillbaka på när clownerna steg iland i deras by.

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  : 

JAG HOPPAS BARNEN KÄNNER 
SAMMA SAK NÄR DE TÄNKER 
TILLBAKA PÅ NÄR CLOWNERNA 
STEG ILAND I DERAS BY
AV ANNELI DE WAHL, ARTIST

”

VERKSAMHET 2019: KATASTROFINSATSER I VÄRLDEN21
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En av föreställningarna spelade vi vid ett 
tempel som fungerar som skola då ingen 

annan finns i området. En av templets 
munkar slog sin ner i publiken och livesände 

showen till tusentals barn och vuxna i 
området. Sedan välsignade han hela Clowner 
utan Gränser-teamet vilket vi förstod inte 

hör till vanligheterna. Vi är djupt tacksamma 
och hedrade.

CITAT FRÅN KALLE & PALLE, 
ARTISTER PÅ TURNÉN I KAMBODJA

”



Situationen för människor på flykt är fortsatt akut. På 
grund av Sveriges ändrade migrationslagar är 
krisen inte lika närvarande i våra nyhetsmedier men 
på Medelhavet är den fortfarande lika verklig. Varje 
dag flyr människor över havet och idag sitter tusentals 
människor, många av dem barn, fast i omänskliga 
förhållanden i Grekland på grund av stängda gränser.

I slutet av 2019 kom alarmerande rapporter om psykisk 
ohälsa i lägren och organisationer på plats vittnade om 
en situation som bara blir värre för varje dag. 
Självskadebeteende hos unga blir allt vanligare och så 
små barn som åtta-nioåringar har rapporterats försöka 
ta sitt liv. På ön Lesbos trängs över 14 000 personer i ett 
läger gjort för 3500.

I december 2019 startade Clowner utan Gränser 
därför en akutinsamling för att kunna skicka ett team till 
Lesbos. Där mötte de barnen som flytt över Medel-
havet för att söka skydd från krig och konflikt. Genom 
lek, föreställningar och workshops kan vi skapa en 
lättnad mitt i allt kaos, ge familjer verktyg för att hantera 
oro och skapa hopp om framtiden. Det är livsnödvändigt 
för att dessa människor, som är fast i Grekland på grund 
av ett stängt Europa, ska orka fortsätta kämpa.

Insamlingen resulterade i 72 000 kr. Ett team av 
artister reste till Lesbos i januari 2020.

AKUTINSAMLING TILL LESBOS

VERKSAMHET 2019: KATASTROFINSATSER I VÄRLDEN23
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Det finns många barn och unga som lever i utsatthet 
i Sverige och är i behov av psykosocialt stöd. Clowner 
utan Gränser har sedan 2010 arbetat med nyanlända, 
papperslösa och asylsökande barn i Sverige, grupper 
som lever under stress och med ovisshet om 
framtiden. Vi gör det vi kan och sprider skratt, 
glädje, fysisk aktivitet och kreativitet för att skapa en 
paus och lättnad från den oro de bär på. Det stärker 
också självkänslan, skapa mötesplatser och 
gemenskap och ge ny kraft för framtiden.

Under 2019 har det treåriga projektet Cirkus för hopp 
och styrka, finansierat av Europeiska asyl-, migrations- 
och integrationsfonden, fortsatt. Fyra turnéer har gjorts 
under året. Artisterna har arbetat med asylsökande 
ungdomar för att stärka deras självkänsla, sprida glädje i 
en svår situation och skapa hopp om framtiden. 
Därutöver har vi arbetat med asylsökande barn och 
vårdnadshavare för att stärka bandet mellan dem, för att 
ge både barn och vuxna en paus och glada minnen att 

bära med sig tillsammans och framåt. Vi har också lett 
utbildningar för personal och volontärer som arbetar 
med asylsökande till vardags för att ge dem nya kreativa 
verktyg och inspiration.

2019 fick Clowner utan Gränser ett nytt projektstöd 
från Radiohjälpen för att hålla i veckovisa workshops 
på ett utreseboende i Uppsala. Här lever barnfamiljer 
och ungdomar som fått avslag på sin asylansökan och 
ska utvisas från Sverige. Vissa lever här i ett par veckor, 
andra blir kvar i månader eller ännu längre. Situationen 
är präglad av stress och ovisshet, något Clowner utan 
Gränser arbetar för att förändra. En gång i veckan har 
artisterna lett cirkusworkshops för alla som vill delta och 
skapat ett rum för paus från all oro. Det resulterar i nya 
glada minnen och hopp om framtiden.

STÖD TILL UTSATTA BARN OCH UNGA 
I SVERIGE

VERKSAMHET 2019: FÖR BARN OCH UNGA I SVERIGE

”Det var härligt att se ungdomarna, som 
annars är lite låga, skratta under 
föreställningen, och helt fantastiskt att se 
hur prova på-aktiviteterna lockade fram 
tillit och stärkt självförtroende. De 
samverkade oavsett kön och 
svenskakunskaper och hjälptes åt för att alla 
skulle lyckas. Gruppdynamiken fick en positiv 
knuff i rätt riktning och redan nästa morgon 
pratade och skrattade eleverna med varandra 
istället för att sitta med sina mobiler. Vår 
elevgrupp skulle behöva mer sånt här! Tack!

CITAT FRÅN LÄRARE, SVERIGE
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Det är sol ute, en sån där typisk sensommardag med 
kyliga understråk i luften fast ändå varmt. Stockholm 
city är ännu fullt av turister och semesterfirare som 
strosar runt. Vi är på väg till Norra Bantorget. Sedan en 
månad pågår här en fredlig sittmanifestation, av 
familjer, kvinnor och barn, som riskerar att tvingas 
tillbaka till det land som FN utsett till världens 
dödligaste för civila. Många av de drabbade är barn. 
Landet är Afghanistan.

Familjerna på Norra Bantorget har levt i Sverige i flera år. 
De var bland dem som överlevde den livsfarliga 
resan från Afghanistan. De har sakta men säkert kunnat 
ge sina barn barndomen tillbaka. Sakta men säkert 
kunnat skapa rutiner och vardag. Sakta börjat hoppas 
på en framtid utan oro – för sina barns skull. Idag är vi 
här för deras skull.

Rasmus ställer sig i mitten, med sitt mintgröna hår och 
knorriga mustasch behövs inte mycket för att 
uppmärksamheten ska vändas mot honom. Han fyller en 
hink med en blå vätska, vi ropar in barnen som närmar 
sig nyfiket. Han tar sina långa pinnar med snöret och 
doppar ner i vätskan. Ett ögonblicks tyst förväntan. Sen 
lyfter han pinnarna mot himlen, låter de svepa i en 
vevande rörelse och hundratals såpbubblor stora som 
fotbollar fyller himlen. Regnbågsfärgade bollar som 
glittrar i skyn. Barnen tjuter av skratt och kastar sig 
upp, upp, i luften för att fånga dem. Någon lyfter 
upp sin lillasyster för att hon ska nå, några 
springer hela vägen bort till torgets utkant för att 
fånga de bubblor som klarat sig längst och blåst 
iväg. Någon vill prova själv och strålar av stolthet 
när hon också lyckas. 

Lite längre bort har artisten Linn plockat fram 
ett hav av färgglada saker, bollar, sjalar, tallrikar 
och ringar, allt som behövs för att nybörjare ska få 
prova på cirkustricks. Det bildas en ring runt 
henne, ivriga barn som kämpar med att få bollar att 
stanna på huvudet, föräldrar som visar hur en kan 
snurra ringar på armarna, tonårstjejer som 
skrattande försöker jonglera.

Plötsligt är hela torget fullt av liv och ljud. Fullt av barn 
som skrattar så de kiknar. Fullt av föräldrar som skrattar 
åt, och med, sina barn. Fullt av ungdomar som också vill 
prova på. 

FNs barnkonvention är tydlig: ”alla barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling”. Alla barn ska skyddas mot 
alla former av våld och övergrepp. Alla barn har rätt 
till skälig levnadsstandard. Sverige var ett av de första 
länderna att ratificera konventionen, som 2019 fyller 30 
år. Det ska vi vara stolta över. Vi är ofta bra på att se till 
barns rättigheter. Ofta, men inte alltid. På Norra 
Bantorget vädjar barnen från Afghanistan om att 
Sverige ska leva upp till barnkonventionen och låta dem 
stanna i det enda land där de fått uppleva en barndom 
på riktigt. Det land där de fått börja förskola och skola, 
där de lärt sig ett hopplöst språk nästan helt perfekt, 
det land där de lärt sig cykla och att älska Markus och 
Martinus. Det land där de fått lugn och ro. I väntan på 
det så gör vi det som vi gör bäst: påminner om lek och 
skratt.

”BARNKONVENTIONEN ÄR TYDLIG
AV LOUISE FRISK, CLOWNER UTAN GRÄNSERS GENERALSEKRETERARE

VERKSAMHET 2019: FÖR BARN OCH UNGA I SVERIGE 26
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UTBILDNING 
I KREATIVA
METODER
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SYRIEN
I januari 2019 ordnade Clowner utan Gränser en 

utbildning för syriska artister i staden Al-Sweida. Tolv 
personer deltog under den fem dagar långa träningen 
och fick med sig kreativa metoder för att arbeta med 

barn och unga som drabbats av kriget.

SVERIGE
För andra året i rad anordnade Clowner utan Gränser 
kurser i kreativa metoder för personal och volontärer 
som arbetar med asylsökande inom projektet Cirkus 
för hopp och styrka. På så vis får de nya verktyg att 

arbeta med den utsatta gruppen. 

BANGLADESH
Sedan rohingyaminoriteten tagit sin tillflykt till 
Bangladesh har stora flyktingläger skapats och 

behoven är enorma. Clowner utan Gränser har utbildat 
personal från andra biståndsorganisationer i våra 
metoder och tagit fram särskilda material för att 

exempelvis stärka flickors rättigheter och för att ge nya 
verktyg till hygiensektorn.  

NIGERIA & KAMERUN
I ett stort samarbete med PLAN International utbildar 

Clowner utan Gränser personal och volontärer från 
deras organisation och samarbetspartners i våra 

kreativa metoder. Under 2019 höll vi träningar i Nigeria 
och Kamerun för att ge deltagarna nya verktyg för att 

ge barn och unga på flykt psykosocialt stöd.
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Utöver det anordnades även ett tre dagar långt kollo för
artister som byggde på erfarenhets- och kunskaps-
utbyte. 

Inom projektet Cirkus för hopp och styrka, finansierat av 
Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, 
bjöd Clowner utan Gränser i maj 2019 också in till en 
internationell konferens för 57 artister från olika länder 
och andra Clowner utan Gränser organisationer. Allt för 
att utbyta metoder och stärka allas vårt arbete för barn 
på flykt och människor i asylprocessen.

KOMPETENSUTVECKLING OCH 
INTERNATIONELLA UTBYTEN

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBYTE 30 

Våra artister arbetar med barn i extremt komplexa 
humanitära situationer. Utöver sin artistiska och 
pedagogiska kompetens behöver våra artister 
besitta stora kunskaper i hur en leder barn och unga 
på ett inkluderande, jämställt och säkert sätt i myck-
et svåra humanitära kontexter. Under året instiftade 
Clowner utan Gränser därför ett helt nytt kompetens-
utvecklingsprogram. En grundutbildning togs fram och 
genomfördes på Stockholms Dramatiska Högskola. Även 
regelbundna aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kom-
petensutveckling anordnades för artister inom konst-
närlig utveckling, teambuildning och välmående samt 
pedagogisk fördjupning. 
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TACK FÖR ERA GÅVOR OCH 
TJÄNSTER
Competens compagniet för sponsring av h
emkomstsamtal för artister
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

TACK FÖR PROJEKT-
BIDRAGET
Allmänna Arvsfonden
BRAC
Europeiska asyl-, migrations- och 
integrationsfonden
Folke Bernadotteakademin 
ICCO
Olof Palmes minnesfond
Oxfam
Plan International
Plan Kamerun
Radiohjälpen Musikhjälpen
Radiohjälpen Världens barn
Sida
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Svenska institutet
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HÅLLBARHETSARBETE FÖR VÄRLDENS OCH 
MÄNNISKANS SKULL

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 kunskaps-
överföring till samarbetspartners och personal i alla våra 
projekt. En av anledningarna till detta handlar om att vi 
vill vara en så klimatsmart organisation som möjligt. Att 
våra metoder sprids och vi får starkare nätverk lokalt 
innebär att vi minskar behovet av att våra artister reser 
från Sverige. 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. Därför är vi också noga med att klimat-
kompensera 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.

MOTVERKA KORRUPTION
Clowner utan Gränser ska i alla sammanhang 
motverka korruption, mutor, utnyttjande av tjänste-
ställning och partiskhet. Tydliga regler, 
administrativa rutiner och transparenta besluts-
processer 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 högrisk-
områden 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 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. I 
vår policy kring detta finns också en handlingsplan och 
tillbudsrapport för vad som sker om en situation skulle 
uppstå. 
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KARIN LEKBERG
ORDFÖRANDE

”Clowner utan Gränser är en 
av de mest lustframkallande 

organisationerna i världen och 
det är med stor ödmjukhet 

och stolthet jag är 
organisationens ordförande. 

Det är en av de viktigaste 
uppgifterna jag kan engagera 

mig i just nu.”

CLOWNER UTAN GRÄNSERS STYRELSE

LILJA FREDRIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

”Med mitt arbete i styrelsen 
vill jag förvalta och fördjupa 
organsationens arbete och 

sprida kunskap internationellt 
och nationellt. Jag har ett stort 
engagemang kring barns lika 
rättigheter och Clowner utan 

Gränsers arbete ligger mig 
varmast om hjärtat.”

CHRISTINA STRANDBERG
KASSÖR

”Jag har i snart tjugo år haft 
förmånen att följa denna 
fantastiska organisation. 

Som ekonom vill jag verka 
för att Clowner utan Gränser 
fortsätter att utvecklas till en 
stark och trovärdig organisa-
tion som svarar upp mot de 

höga krav på god styrning och 
transparens som ställs idag.”

JOACHIM GUSTAFSON 
LEDAMOT

”Riktig förändring kommer 
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.”

HALA MOHAMMED
LEDAMOT

”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.”

ANNELI DE WAHL
LEDAMOT

”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 och kreativitet.”

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, framtidstro och 

glädje. Detta ser jag som 
kärnan i Clowner utan 

Gränsers arbete.”

ULF WAHLSTRÖM RÖNELL
LEDAMOT

”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.”

SOFIA WÄRNGÅRD LANG 
LEDAMOT

”Min drivkraft är lika delar 
glädje och vilja till förändring. 
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.”

ANGELICA MÅNSSON GERDE 
LEDAMOT

“Som finansiär slogs jag av 
Clowner Utan Gränsers 

professionalitet, kreativitet 
och outtröttliga engagemang. 
Jag har fått ta del av verksam-

heten på plats och sett hur 
oerhört förlösande skrattet 
kunnat vara i de svåraste 
situationer. Det är en ära.”

THERESE LEIJON
SUPPLEANT

 ”Clowner utan Gränser gör 
ett oerhört viktiga arbete 

genom att bidra med skratt, 
hopp och glädje till barn i 

svåra situationer. Jag bidrar 
med mina erfarenheter från 

tidigare styrelsearbete, arbete 
med insamling och kommu-

nikation och verksamheter för 
människor som är på flykt.”
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