Karlstad, Pressmedelande 2018-08-14
BARNmässan i Karlstad 29-31 mars 2019 presenterar förmånstagare 2019
BARNmässan startades 2005 och sedan starten har mässan växt varje år. Sedan 2007 har BARNmässan arrangerats på
Karlstad Racketcenter på Wåxnäs.
23-25 mars 2018 var det dags för BARNmässan att öppna dörrarna för fjortonde gången.
7325 besökare under dessa underbara 3 dagar. 110 utställare på plats och brett scen och aktivitetsprogram under hela
helgen. BARNmässan 2018 besöktes av flera välkända ansikten såsom Greta Gris, Paw Patrol, Billy från Pappaliv, Cecilia
Forss, Anna Ileby, Kodjo & Olga Akolor, Julia Bergman och Nina Campioni.
På våra två scener pågick der bärsjalskurser, babyrytmik, språkträning, Amningsråd, mammaträning, hjärt och lungräddning,
barnteater- Aladdin, modevisningar, slajm-tillverkning, experimentshower och föreläsningar om barnsjukdomar och allergi.
Vårt insamlingsmål 2018 gick till Min Stora Dag och vi hade äran att överlämna en check på otroliga 110 785 kronor.
BARNmässan är samlingspunkten för en otrolig massa kärlek och energi. Ett starkt bevis för det är de 12199671 kronor vi
genom åren samlat in sedan starten 2005 till behövande barn med hjälp av dig, våra besökare, utställare, arrangörer,
medarbetare och vår underbara personal. En fantastisk summa pengar som gjort skillnad såväl i Sverige som runt om i världen.
Sedan starten 2005 har vi varje år hittat en plats eller verksamhet som verkligen behöver all hjälp den kan få. Och det har alltid
varit med utsatta och behövande barn i fokus. Tillsammans med Barncancerföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen,
Hjärtebarnsföreningen, Läkarmissionen, Projekt Ghana, TRINITY Karlstad, Operation Smile, Barncancerfonden Västra och Min
Stora Dag har vi med de insamlade pengarna kunnat förändra tillvaron i de mest akuta situationer.
Det är en förmån att få presentera BARNmässans förmånstagare 2019
World Childhood Foundation är en barnrättsorganisation som arbetar för att förhindra att barn utsätts för våld, sexuella
övergrepp eller exploatering. Vi verkar för att barn i risksituationer, i Sverige och utomlands, ska få bättre levnadsvillkor och på
så sätt kunna utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor.
Barn ska få vara barn. Genom att stödja Childhood bidrar du till att fler barn ska få en trygg och kärleksfull barndom, fylld av
glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Vi är övertygade om att det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna,
och vi vet att förebyggande hjälp ger störst effekt på sikt, även om den inte alltid syns mest.
BARNEN CHILDHOOD VILL NÅ
Våld och sexuella övergrepp mot barn existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser. Childhoods arbete är
framför allt inriktat på de barn där risken för våld och övergrepp är störst. Det handlar exempelvis om:

•
•
•
•

Barn som lever i familjer där föräldrarna av olika anledningar inte förmår ge sina barn trygghet.
Barn som inte kan bo med sina föräldrar.
Barn som redan blivit utsatta för våld och övergrepp i någon form och som löper högre risk att drabbas igen.
Barn som lever på gatan.

Childhood fungerar som en inkubator för små lokala initiativ som arbetar för att förebygga och motverka våld och utnyttjande av
barn. Ett exempel är - Epic Arts i Kambodja, som arbetar med barn med funktionsvariationer och deras familjer, med mottot
att alla människor är värdefulla och räknas. Detta i ett land där många föräldrar på grund av okunskap och rädsla gömmer barn
med funktionsvariationer från omvärlden – grannarna vet inte om att de finns, de har aldrig gått i skola, de har aldrig haft
vänner.
Projektet handlar om att säkerställa att barn med funktionsvariationer har rätt till trygghet och skydd i en vardag som för många
av dem kantas av vanvård, våld, övergrepp och exploatering. Epic Arts vill att alla som arbetar för organisationen ska lära sig
mer om etablerade barnskyddsåtgärder, samt nå ut med detta till barnen, deras familjer och andra i deras närhet. Projektet
möjliggör också att yngre barn med funktionsvariationer två gånger i veckan kan komma till Epic Arts center tillsammans med
sina föräldrar, både för att främja barnens utveckling och ge föräldrarna att få tips och råd om hur de bäst kan vara stöd till sina
barn.

Tack vare er alla så gör vi skillnad. Vi ses 29-31 mars 2019.
För mer information, bilder och kontakt:
BARNmässan, Linda Modin Klemner, 070-4322392, linda@klemnerstudio.se
World Childhood Foundation, Åsa Andreasson, Mobil: +46 (0)73 687 7006, asa.andreasson@childhood.org
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