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Childhood firar 15 år med familjedag på Gröna Lund
På söndag den 25 maj uppmärksammas World Childhood Foundations 15-årsjubileum
genom Childhood-dagen på Gröna Lund. Syftet med dagen är att samla in pengar till
Childhoods arbete för barn i utsatta situationer. På Stora Scen bjuds det på en
scenshow med Alcazar, Oscar Zia, Martin Stenmarck, Molly Sandén och Mojje i
närvaro av H.M. Drottning Silvia.
I 15 år har Childhood arbetat för att förhindra att barn utsätts för övergrepp och exploatering och för att
alla barn ska få en trygg och kärleksfull barndom. Childhood-dagen är en årligen återkommande
familjedag på Gröna Lund med några av Sveriges populäraste artister. Gröna Lund skänker varenda
krona från entréintäkterna fram till kl. 16.00 till Childhoods arbete för att barn ska få vara barn.
– Det finns inget viktigare än att ta hand om barn, vare sig det är våra egna eller andras. Childhoods
ambition om att barn ska få vara barn är något som vi helhjärtat ställer oss bakom och det är
fantastiskt att vi får möjligheten att hjälpa till, säger Magnus Widell, vd på Gröna Lund.
Årets Childhood-dag blir ett tillfälle att uppmärksamma det viktiga arbetet som Childhood gjort sedan
stiftelsen grundades av Drottning Silvia 1999.
– Vi är mycket glada över att Gröna Lund ger oss möjlighet att fira Childhood 15 år hos dem. Tivolit är
en plats som präglas av glädje, lek och positiva barndomsminnen, något som Childhood strävar efter i
arbetet med barnen i våra projekt, säger Anna Hårleman De Geer, Childhoods generalsekreterare.
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World Childhood Foundation
Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och har till uppgift att
förebygga våld och övergrepp mot barn och stärka barns rätt till en barndom. Childhoods mål är att
alla barn ska få en trygg och kärleksfull barndom fylld av glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Just
nu stödjer Childhood runt 100 projekt i 17 länder. Läs mer på www.childhood.se

