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Clowner utan Gränsers på turné för att
stärka barnfamiljer på flykt i Sverige
Med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden fortsätter Clowner
utan Gränsers turné Cirkus för hopp och styrka genom Sverige för att ge stöd
till människor som kommit hit på flykt. Nu med en särskild satsning för att
möta barnfamiljer i asylprocessen för att stärka anknytningen mellan barn
och vårdnadshavare.
Att befinna sig på flykt och i en asylprocess är en situation som för både barn
och vuxna ofta innebär stor oro och stress. Det vill Clowner utan Gränser
arbeta för att förändra och är väldigt glada för detta stöd från Asyl-,

migrations- och integrationsfonden.
Artisterna som måndag 7 maj ger sig ut på turné är Rebecca Seward, Olivia
Hultman och Joel Degerfeldt som tillsammans blir Kompani Hint. De kommer
bjuda på föreställningen "Ka Pow" som är fylld av svävande akrobatik och
massa bus och fart som roar liten som stor. Under perioden kommer
artisterna och turnén Cirkus för hopp och styrka besöka orterna Mönsterås,
Nyköping, Flen, Hälleforsnäs, Vingåker, Tibro, Motala, Växjö, Alvesta och
Malmö.
Tidigare har Cirkus för hopp och styrka mött ensamkommande ungdomar som
kommit till Sverige på flykt och nu befinner sig i en asylprocess. En annan del
av projektet är också att Clowner utan Gränser utbildar personal och
volontärer från andra organisationer och myndigheter i våra metoder. Totalt
är projektet 3 år och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Skratt förändrar liv! Clowner utan Gränser arbetar för att med föreställningar
och workshops sprida hopp och glädje till barn i krisdrabbade områden. I
Sverige arbetar clownerna med att sprida kunskap om och engagemang för
barns rättigheter samt möter barn som kommit på flykt till Sverige och önskar
dem varmt välkomna hit genom skratt och lek. Organisationen grundades
1996 i Sverige, är medlemmar i Frii, samt granskas av Svensk
insamlingskontroll vilket garanterar att insamlade medel hanteras korrekt.
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