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LEDARARTIKEL

Stora förändringar skedde i Interpedias adoptionstjänst 
under 2015, då två samarbetsrelationer avslutades och 
två nya inleddes. Antalet barn som kom till Finland 

via Interpedia hölls trots detta på nästan normal nivå och 
Interpedias verksamhet förblev stabil. För närvarande är 
vi Finlands största adoptionstjänstorgan och vi kan vara 
nöjda över samarbetet med alla våra kontaktländer.

Efterfrågan på tjänster efter adoptionen växer oavbrutet 
och allt oftare kontaktas vi i dessa ärenden. I kontakter 
med myndigheterna i fjol uttryckte vi tillsammans med de 
andra adoptionstjänstorganen vår oro över finansieringen 
av dessa tjänster. Vi anser att de som adopterats inter-
nationellt ska få professionella tjänster efter adoptionen 
och stöd vid utredningen av sin bakgrund.

Interpedias utvecklingssamarbete led av regeringens 
nedskärningar i utvecklingssamarbetsanslagen. Sparåt-
gärderna är förståeliga men vi skulle ha önskat gradvisa 
och mera kontrollerade nedskärningar i stället för dessa 
hastiga beslut. Påföljderna drabbade nu särskilt våra sam-
arbetspartner och arbetets kontinuitet hotades.

Utvecklingssamarbetet planerades på grund av ned-
skärningarna på nytt för att anpassa verksamheten och 
säkerställa kontinuiteten. I samarbete med våra professio-
nella lokala samarbetspartner fortsätter vi vårt arbete för 
att utveckla utbildningen och skyddet för tusentals barn. 

Med tanke på utvecklingssamarbetets framtid är stödet 
från faddrarna, givarna och medlemmarna allt viktigare. 

Betydelsen av global fostran i vårt arbete har ökat. Inom 
ramen för projektet Vad lärde jag mig i dag? fortsatte vi 
göra skolbesök på olika håll i Finland. På samma gång som 
eleverna bekantar sig med nepalesiska elevers funderingar 
och vardag får de reflektera över hur viktigt det är att få 
gå i skola och att få en god utbildning. Då barnen och 
ungdomarna bekantar sig med en främmande kultur 
minskar deras fördomar och de får större förståelse för 
livet i utvecklingsländerna.

För det gångna året vill jag särskilt tacka alla barn: 
adoptivbarn, fadderbarn och elever som deltagit i work-
shoparna för global fostran. Tack för att ni gör vårt arbete 
så betydelsefullt och givande. Jag riktar även ett varmt 
tack för förtroendet och samarbetet till alla våra medlem-
mar, kunder, faddrar, samarbetspartner inom adoption 
och utvecklingssamarbete, finansiärer, samarbetsnätverk 
samt till Interpedias engagerade styrelse och personal.

Anja Ojuva
verksamhetsledare

En tid av förnyelse
Förändringar är vanliga inom internationell adoption och utvecklingssamarbete, 
både i hemlandet och i samarbetsländerna. År 2015 var inget undantag
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Interpedias adoptionstjänst 
behöll sin starka ställning
S amarbetsrelationerna inom In-

terpedias internationella adop-
tionstjänst genomgick stora för-

ändringar under 2015. Samarbetet 
med Etiopien och Kenya avslutades 
och ett nytt samarbete inleddes med 
Bulgarien och Taiwan. Kontaktländer-
nas antal hölls sålunda vid sju. Adop-
tionsverksamheten gick under 2015 
mot allt positivare framtidsutsikter. I 
slutet av året var det möjligt att skicka 
nya ansökningar till alla Interpedias 
kontaktländer och väntetiderna hos 
en del kontakter blev kortare.

Antalet barn som kom via Interpe-
dia minskade lite jämfört med föregå-
ende år, och följde därmed trenden 
i hela Finland. Via oss anlände 58 
adoptivbarn till Finland (2014: 71 och 
2013: 64). Sedan 1985 har sammanlagt  
2 076 adoptivbarn anlänt till Finland 
via Interpedia.

Interpedias andel av alla finska in-
ternationella adoptioner ökade igen, 
under 2015 var andelen 62 procent 
(2014: 50 procent). Interpedia behöll 
således sin starka ställning. Då man 
jämför fjolårets nordiska statistik över 
internationella adoptionstjänstorgan 
placerar sig Interpedia på femte plats.

INTERPEDIAS STYRKOR PÅ DET 
FÖRÄNDERLIGA ADOPTIONSFÄLTET VAR:

1. SKRÄDDARSYDD 
ADOPTIONSVERKSAMHET OCH TÄTA 
KONTAKTER MED KUNDERNA
Personalen vid Interpedias adoptions-
tjänst håller kontakt med sökandena 
så regelbundet som möjligt under 
väntetiden. Adoptionsprocesserna 
är numera i hög grad skräddarsydda 
och för att kunna göra ett arbete av 
hög kvalitet bör personalen känna 
sökandena. Det är också till fördel att 
göra upp en serviceplan för kunden. 

Adoptionskontakterna uppskattar väl 
förberedda sökande. Kontaktländerna 
har främst behov av sökande som 
har beredskap att ge ett barn med 
särskilda behov ett hem. Detta har 
också ökat adoptionstjänstens behov 
av ett aktivt samarbete med konsul-
terande läkare. 

2. STARKA INHEMSKA 
OCH INTERNATIONELLA 
SAMARBETSRELATIONER 

De tre adoptionstjänstorganen i Fin-
land, Interpedia, Rädda Barnen rf och 
Helsingfors stads socialverk, har inter-
nationellt sett ett exceptionellt aktivt 
samarbete. Adoptionstjänstorganen 
hade under 2015 regelbundna möten 
och gemensamma arbetsgrupper. Man 
samarbetade också gällande arbets-
resor och besök från utlandet. Infor-
mationsträffar ordnades i samarbete 
med andra adoptionsorganisationer.

Personal från Interpedias adop-
tionstjänst besökte många kontaktlän-
der där de träffade samarbetspartner 
och myndigheter som sköter adop-
tionsärenden. Också besökare från 
samarbetskontakterna kom till Finland. 
Besöken stärker samarbetet och det 
ömsesidiga förtroendet. Dialogen ökar 
förståelsen för varandras arbetssätt 
och verksamhetsomgivning.

”Avgörande är att aktörerna arbe-
tar professionellt och med hjärtat. 
”Om det finns ömsesidigt förtro-
ende mellan parterna vågar man 
diskutera också svåra saker, trots 
att man är av olika åsikt. Det är 
dialog för det gemensamma bästa 
med andra ord för barnens bästa”, 
tillägger Elmeranta.”
Från Inkeri Kantolas inlägg i Interpedias 
blogg 9.7.2015

Ett aktivt nordiskt och europeiskt sam-
arbete mellan adoptionsorganisatio-
nerna ger vårt arbete djup, effektivitet 
och inbesparingar genom delning av 
kunskap, erfarenhet och kostnader. De 
flesta myndighetsbesöken från kon-
taktländerna sker numera i samarbete 
med det övriga nordiska länderna och 
samarbetet har på många sätt utvidgats 
till det praktiska planet.

Adoptionstjänstens personal träffade 
på sina arbetsresor personal på Finlands 
ambassader i kontaktländerna, men 
också kontaktländernas ambassader 
i Finland besöktes.

3. ENGAGERAD PERSONAL
Adoptionsarbetet är krävande interna-
tionellt barnskydds- och socialarbete, 
som det inte finns någon examensför-
beredande utbildning för. Erfaren och 
engagerad personal är en avgörande 
faktor i högklassigt adoptionsarbete. 

4. ATT FÖRUTSE OCH PLANERA 
FRAMTIDEN
Det internationella adoptionsfältet är 
i kontinuerlig förändring. Situationen i 
kontaktländerna ändras ibland mycket 
snabbt till exempel av politiska orsaker. 
Verksamhetens utveckling och konti-
nuitet kräver resurser och flexibilitet. 

”Trots den universella trenden att 
antalet internationella adoptioner 
minskar, har vi lyckats upprätthålla 
våra goda relationer och förnya vår 
verksamhet där det funnits behov.”
– Anja Ojuva

ADOPTIONSTJÄNST
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ABBAS LEDARE BESÖKTE EUROPA 
Vår sydafrikanska samarbetspartner Abba Adoptions ledare 
Katinka Pieterse och Rene Ferreira gjorde i april 2015 en 
arbetsresa till Finland. Pieterse och Ferreira träffade på 
Interpedias kontor utöver personalen också sina samar-
betspartner från Holland, Norge, Sverige och Tyskland. 
”Abba är en bra partner för oss och vi har ett fungerande 
samarbete”, berättade verksamhetsledaren Anja Ojuva. 

PÅ ARBETSRESA I COLOMBIA
Interpedias verksamhetsledare Anja Ojuva och adop-
tionsansvariga Marika Elmeranta åkte i november 2015 
på arbetsresa till Colombia. De förhandlade med våra 
samarbetspartner och besökte barnhem. ”Samarbetet 
särskilt med de privata barnhemmen fungerar för när-
varande bra”, berättade Marika Elmeranta.

PÅ ARBETSRESA I THAILAND
Chefen för Interpedias adoptionstjänst Salla Hari och 
adoptionsansvariga Eija Kiiskinen åkte i november 2015 
på arbetsresa till Thailand. De besökte samarbetspartner 
i DCY:s adoptionscenter och barnhem. Situationen för 
adoptioner i Thailand ser positiv ut och väntetiderna har 
blivit kortare. 

ADOPTIONSSAMARBETET MED ETIOPIEN AVSLUTADES
De internationella adoptionerna från Etiopien via Inter-
pedia till Finland avslutades våren 2015. Adoptionerna 
från Etiopien befann sig många år i ständig förändring 
och antalet adoptioner hade avsevärt minskat. Kontak-
ten till vårt mångåriga samarbetsland förblir dock aktivt 
genom utvecklingssamarbetet och fadderverksamheten 
som fortgår. Vi följer fortfarande adoptionssituationen i 
landet och diskussionen som förs om Etiopien i EurAdopts 
nätverk. De som behöver tjänster efter adoptionen kan 
vända sig till oss såsom förut. 

ARBETSRESA TILL KENYA
Chefen för adoptionstjänsten Salla Hari och adoptionsan-
svariga Eija Kiiskinen gjorde i maj 2015 en arbetsresa till 
Kenya. De träffade personal från adoptionsorganisatio-
nen Little Angels Network, andra samarbetspartner och 
de sista adoptivfamiljerna som vistades i landet. Kenyas 
regering avbröt de internationella adoptionerna i slutet 
av 2014. För närvarande vet man inte hur framtiden för 
den internationella adoptionen i Kenya ser ut. 

KINESISKA CCCWA:S REPRESENTANTER PÅ ARBETSRESA 
I FINLAND
Representanter för Interpedias samarbetskontakt och Ki-
nas centralmyndighet för adoptionsärenden China Centre 
for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA) besökte 
Finland i juni 2015. CCCWA:s representanter har varit 
mycket nöjda över samarbetet med Finland. De njöt också 
av den trevliga familjesammankomsten på Interpedias 
kontor där de träffade belåtna och lyckliga barn. 

På fotot är Rene Ferreira andra från höger och Katinka Pieterse 
femte från höger.

ADOPTIONSTJÄNST
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Kuva: Petri Koivisto

ADOPTIONSTJÄNST

Adoptivbarn som anlänt via 
Interpedia under åren 2006–2015

KENYA

SYDAFRIKA

THAILAND

COLOMBIA

KINA

INDIEN

ETIOPIEN

Under 2015 anlände fortfarande 
barn från de avslutade kontakterna 
(Etiopien och Kenya). Inga adoptivbarn 
har ännu anlänt till Finland från de nya 
kontakterna (Bulgarien och Taiwan).
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IInterpedias adoptionstjänst gjorde under våren 2016 
en enkät om kundtillfredsställelsen. Enkäten riktade 
sig till alla familjer som under 2015 adopterat ett eller 

flera barn via Interpedia och dessutom till alla sökande 
som befann sig i adoptionsprocessen. 

Enligt enkäten kan adoptionstjänsten fortfarande för-
bättra sin service särskilt när det gäller att svara på e-post. 
Helhetsbetyget steg ändå jämfört med föregående år och 
de flesta svarande (84 %) gav Interpedia helhetsbetyget 
mycket bra eller bra.

En central del av adoptionstjänstens verksamhet har 
infoträffarna om adoption och om kontaktländerna 
varit. Under 2015 fortsatte adoptionstjänstens personal 

att ordna infoträffar också utanför huvudstadsregionen, i 
Joensuu och i Jakobstad. Våren 2015 ordnades för första 
gången en infoträff för barnfamiljer om adoptionsresan. 
För sökandena ordnades under året 30 finskspråkiga och 
en tvåspråkig infoträff.

Interpedia ordnade tillsammans med andra aktörer på 
adoptionsfältet en adoptionsdag som innehöll en läkarfö-
reläsning. Dessutom ordnades en utbildning om tjänster 
efter adoptionen samt en traditionell utbildning för adop-
tivbarnens mor- och farföräldrar och andra närstående. 

”Talarna verkade vara av samma åsikt om det att an-
höriga och vänner kan fungera som stöd för adoptiv-
familjen ända från början, men det är bäst att barnets 
basomsorg i början sköts endast av föräldrarna så att 
barnet först knyter an till dem. 

’Jag blev en del av min släkts historia, en länk i kedjan 
av generationer, då jag bakade karelska piroger med 
min mommo’, beskrev den adopterade Anju sina erfa-
renheter. Gemensamma erfarenheter, stöd och omsorg 
kopplar den adopterade till närkretsen, familjegemen-
skapen. Här har mor- och farföräldrarna liksom också 
familjens andra närstående en väldigt viktig uppgift.”
Minna Ala-Orvolas inlägg om eftermiddagen för närstående  
i Interpedias blogg 25.3.2015

Enkät om 
kundtillfredsställelse

Kontakt och  
infoträffar 

”Ni gör ett mycket gott jobb och vi är många som är tack-
samma! Dock kan det ibland vara lätt frustrerande när 
det är så svårt att få tag på er... :)”

”Tack för glatt och positivt bemötande – det hjälper oss 
att orka!”

Kuva: Pieta Turkka

ADOPTIONSTJÄNST

Interpedias 
tjänster efter 
adoptionen 
Antalet kunder som behöver tjänster efter 

adoptionen ökar ständigt. Tjänster av hög 
kvalitet som erbjuds efter internationell 

adoption kräver tid och personalresurser. 
Kunderna tar kontakt då de vill ha ny infor-

mation om sin bakgrund eller då de vill ha hjälp 
med planeringen av sin återresa. Under ett möte 
på kontoret kan man med handledning bekanta 
sig med dokument i Interpedias arkiv. Vid behov 
kontaktas den adopterades födelseland för mer 
information och bakgrundsfakta. 

Personalen som sköter tjänsterna efter adop-
tionen svarar också på kontaktförfrågningar från 
barnens födelseland. Då tar man kontakt med 
den adopterade och ger stöd vid delgivningen 
av informationen. Om praxis i något kontakt-
land ändras, så att det inverkar på familjer som 
tidigare adopterat från landet, informerar man 
dem om ändringarna.

Utöver kundbetjäningen fortsatte man un-
der året att utveckla statistikföringen och att 
arkivera material. Tillsammans med de andra 
adoptionstjänstorganen gjordes adoptions-
nämnden uppmärksam på grundproblemet vid 
finansiering av tjänster efter adoptionen, enligt 
nuvarande lagstiftning kan inte kostnaderna tas 
ut av kunderna. 

ADOPTIONSTJÄNST
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Interpedias sommarläger

Interpedias sommarläger för inter-
nationellt adopterade barn och 
unga ordnades 29.6–4.7.2015. 

Lägret hade sammanlagt 81 deltagare 
(2014: 72 deltagare). Deltagarna var 
i åldern 8–17 år. Interpedias läger-
verksamhet når många internationellt 
adopterade barn och unga då cirka 
hälften av deltagarna var adopterade 
till Finland via Interpedia och hälften 
via andra finska adoptionstjänstorgan. 

Det var fjärde gången som lägret 
ordnades i samarbete med Lasten Kesä 
ry i Hauhon lomakeskus. Lägret hade 

13 ledare och en lägerchef. Det var ett 
lyckat läger, barnen och föräldrarna 
gav positiv respons och önskade att 
lägret ordnas också under de kom-
mande åren. Interpedia har som mål 
att fortsätta utveckla lägerverksamhe-
ten så att den allt bättre svarar på de 
adopterades behov. Socialarbetaren 
Malla Jauhiainen och organisations-
planeraren Minna Ala-Orvola, som 
ansvarar för Interpedias tjänster efter 
adoption, besökte lägret. 

Utbildnings- och kulturministeriet 
stöder Interpedias lägerverksamhet. 
Lägren ger internationellt adopterade 
barn och ungdomar från olika delar 
av Finland möjlighet att mötas och få 
kamratstöd, lägren är en mycket viktig 
del av tjänsterna efter adoptionen. 

”Jag vill komma på Interpedias 
läger, för jag får nya vänner och 
jag kan bekanta mig med andra. 
Jag träffar också kamrater som 
bor längre bort.”
- lägerdeltagare 2015

Leirimarkkinakojuissa oli tarjolla erilaisia 
palveluita ja tuotteita, jotka leiriläiset olivat itse 
suunnitelleet. Maksuna käytettiin ”akkirahaa”.

”Jag upplevde att besöket var bety-
delsefullt också med tanke på mitt 
arbete – det var trevligt att prata med 
de adopterade och följa deras läger-
sysslor. Också de ivriga och motive-
rade ledarna imponerade!”
- Malla Jauhiainen

för internationellt adopterade 
barn och unga

Inhemska och  
internationella medlemsskap 

Interpedias representant 
i NAC:s styrelse

Interpedia är medlem i adoptionsnämndens plenum som 
är underställt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården (Valvira). Plenum har som uppgift att följa ut-

vecklingen i adoptionsärenden och vid behov ta initiativ i frågor 
som gäller adoption. 

Interpedia representeras av verksamhetsledaren i Central-
förbundet för Barnskydd LSKL:s delegation för förebyggande 
arbete. Också i styrgruppen för adoptionskuratorverksamhe-
ten, som organisationen Våra gemensamma barn driver, har 
Interpedia en representant. 

Interpedias verksamhetsledare fortsatte representera Fin-
land som suppleant i EurAdopts råd. I september 2015 deltog 
Interpedias representanter i seminariet som Nordic Adoption 
Council ordnade i Oslo. 

De nordiska adoptionsorganisationernas paraplyorganisa-
tion Nordic Adoption Council (NAC) ordnade 25–26.9.2015 
ett seminarium i Oslo. Årets tema var adoption av barn 

med särskilda behov. Följande öppna seminarium ordnar NAC 
år 2017 i Finland.

NAC:s nya styrelse valdes vid generalförsamlingen som 
hölls efter seminariet. Interpedias adoptionsansvariga Marika 
Elmeranta valdes till Finlands representant och Rädda Barnen 
rf:s chef för adoptionstjänsten Irene Pärssinen-Hentula valdes 
till suppleant.

NAC:s nya styrelse, från vänster: 
sekreterare Ole Bergmann från Danmark, 
Kristinn Ingvarsson från Island, Stig 
Flesland från Norge, Charlotta Cop 
från Sverige, Sten Juul Petersen från 
Danmark, Mona Berglund från Sverige, 
Elina Helmanen från Adoptioperheet 
ry, ordförande Mona Arfs från Sverige, 
Michael Paaske från Danmark, Marika 
Elmeranta och Irene Pärssinen-Hentula.

ADOPTIONSTJÄNST ADOPTIONSTJÄNST

12 13



Interpedias
utvecklingssamarbete 

PROJEKTEN UNDER 2015:

En tid av anpassning inom utvecklingssamarbetet

Under 2015 stödde Interpedia 21 program och projekt 
med syftet att förbättra barnens ställning och främja 
barnens rättigheter i sju olika länder. Verksamheten i 

dessa länder drevs av 15 samarbetsorganisationer. 

UTVECKLINGSSAMARBETSPROJEKTEN
Sex projekt fick Utrikesministeriets projektunderstöd för 
utvecklingssamarbete, varav tre inleddes i början av året. 
Dessa var koncentrerade till Nepal och Etiopien. Projek-
ten främjade barnens rättigheter och särskilt barnens 
rätt till skolgång. Utrikesministeriet beviljade Interpedia 
sammanlagt 513 000 euro i projektunderstöd för år 2015.

FYRA TIMMARS SKOLVÄG VARJE DAG
Södra Lalitpur är på många sätt ett område i periferin. 
Området lockar inte utvecklingsprojekt, men behovet av 
hjälp är stort. I Interpedias och Loo Nivas projekt utveck-
lar man barnvänlig utbildning. Samtidigt försöker man 
påverka skoladministrationen att motverka korruption 
och man berättar för skolorna om deras rättigheter att få 
stöd till exempel för byggnadsarbeten. 

Det har blivit vanligare att barnen i området går i skola 
och föräldrarna har aktiverats. Barnen har också tagits 
med i beslutsfattandet. Barnen frågar ofta: ”Varför kom 
läraren inte till skolan i dag?” Om barnets skolväg tar 
fyra timmar om dagen, är det orimligt att läraren inte 
kommer.
– Chefen för utvecklingssamarbetet Sara Alanen  
i Interpedias blogg 16.3.2015

År 2014 lämnade Interpedia in fyra projektplaner till Ut-
rikesministeriet, varav tre gällde utvecklingssamarbete 
och en gällde kommunikation och global fostran. Endast 
projektet för global fostran erhöll finansiering för åren 
2015–2016, då årets ansökningsomgång inställdes på 
grund av regeringens nedskärningar i anslagen för utveck-
lingssamarbete. Projekten som fick avslag var belägna i 
Nepal, Etiopien och Bangladesh.

LAND KUMPPANIJÄRJESTÖ JA HANKKEEN NIMI KESTO 

ETIOPIEN MAEDOT: FÖRBÄTTRAD 
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING OCH 
UTBILDNING  FÖR UTSATTA BARN OCH 
DERAS FAMILJER 

2015

ETIOPIEN BERHAN LEHETSANAT: EN SKOLA FÖR ALLA 
– ATT FRÄMJA UTBILDNING FÖR BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

2014–
2016

NEPAL CWISH: FRÄMJANDE AV BARNENS 
RÄTTIGHETER GENOM UTBILDNING

2014–
2016

NEPAL CWISH: STÄRKANDE AV  
BARNSKYDDET I NEPAL

2015–
2017

NEPAL LOO NIVA: KVALITATIV UTBILDNING FÖR 
BARNEN I VÄSTRA NEPAL

2015–
2017

NEPAL LOO NIVA: GOD SKOLFÖRVALTNING 
– UTVECKLING AV 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PÅ 
LANDSBYGDEN I LALITPUR

2014–
2016

På grund av nedskärningarna planerades det framtida 
utvecklingssamarbetet på nytt för att anpassa verksam-
heten och för att garantera kontinuiteten. Vi fortsätter vårt 
arbete med våra professionella lokala samarbetspartner 
för att utveckla utbildningen och skyddet för tusentals 
utsatta barn. 

”I kritiska diskussioner om utvecklingssamarbetet 
talas det ofta om att man först ska hjälpa ”sina egna”. 
För oss är världen inte bara Finland. Rätten till en 
bra barndom tillhör alla barn. I Finland har alla barn 
möjlighet att gå i skola. Så är det inte över allt, därmed 
finns det utrymme för vårt arbete.”
– Anja Ojuva och Sara Alanen i Interpedias blogg 10.3.2015

UTVECKLINGSSAMARBETE
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Jordbävningen i Nepal våren 2015

Under 2015 skedde två förödande 
jordbävningar i Nepal och i landet 
utlystes undantagstillstånd. På 

grund av jordbävningarna ändrades 
projektbudgeterna så att de innehöll 
mera humanitärt bistånd för jordbäv-
ningens offer. Medlen användes bland 
annat till att skaffa nytt skolmaterial, 
till att stödja familjerna materiellt 
och till att stödja infrastrukturen i de 
ödelagda skolorna. Dessutom erbjöds 
lärarna psykosocial konsultationsut-
bildning i syfte att ge dem tillräckliga 
verktyg att möta de traumatiserade 
barnen. Också informationen inom 
utvecklingssamarbetet fokuserade på 
situationen i Nepal.

Ett antal offentliga personer ställde upp för 
att hjälpa Nepal. De deltog bland annat i en 
video och i sociala medier fördes en kampanj 
till förmån för Nepal på hashtagen 
 #yhdessänepalinlapsille

Foton: Tuukka Ervasti

”Och sedan kom jordbävningen som ändrade 
min dagordning. Efter jordbävningen såg jag 
hur tillfälliga skolor byggdes och hur barnens 
psykosociala återhämtning stöddes i praktiken, 
jag svarade på otaliga redaktörers frågor i många 
olika medier och jag besökte olika butiker för att 
köpa vattenreningstabletter, torrskaffning, tvål 
och rehydreringslösning för välgörenhetsända-
mål. Och framför allt såg jag vilken förstörelse 
naturkatastrofer kan åstadkomma i ett land där 
resurserna i sig är mycket små. En tuff läxa som 
man kan lära sig enbart på plats.”
– Pauliina Savola, Etvo-volontär i Nepal,  
gästade Interpedias blogg

”Offren för jordbävningen i Nepal får hjälp 
och skadorna repareras som bäst. Biståndsar-
betare strömmar till, man söker försvunna, 
man bygger upp fältsjukhus och röjer vägar. 
Situationen är dock fortfarande kaotisk. 
Vattnet håller på att ta slut och maten tar slut 
i butikerna. Det fattiga landet har mycket små 
resurser att få fram hjälp till mera avlägsna 
trakter.

Vi kartlägger för tillfället situationen för våra 
samarbetspartner. Vi klarlägger fadderbar-
nens situation genast när våra samarbets-
partner är funktionsdugliga och det är möjligt 
att komma till byarna. Katastrofhjälp behövs 
genast men vi fortsätter vårt långsiktiga 
arbete med att stödja barnen och familjerna, 
återuppbyggnaden av infrastrukturen samt 
kontinuiteten i undervisningen. Nepal behö-
ver hjälp ännu länge, och där är vi med.”
Interpedias webbsidor 27.4.20015

Foton: Sami Sallinen
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Antalet faddrar 2015

I slutet av 2015 fanns det 1 344 månadsgivare och faddrar 
som stödde Interpedias fadderprogram. Faddrarna fick 
två gånger om året information om programmen och 
hälsningar från fadderbarnen. Många faddrar med fad-
derbarn i Nepal fick på grund av jordbävningen ett extra 
brev med information om situationen i landet. 

Teamet för utvecklingssamarbete deltog under vå-
ren i utbildningsmässan Educa och i festivalen Världen 
i byn. Samarbetet med skolorna fortsatte också. Under 
skolbesök presenterades Interpedias fadderverksamhet 
och fadderprogram. 

”Det här är kanske fadderverksamhetens största 
behållning: insikten om att livet här i Finland är mycket 
annorlunda än någon annanstans men människorna 
är i grunden likadana.”
Iisa Mäkinen, lärare i Eestinkallion koulu, gästade Interpedias 
blogg och berättade om skolfadderskap 20.10.2015

Månadsgivare och faddrar

FADDRAR OCH MÅNADSGIVARE ENLIGT 
LAND 2015 

Bangladesh
Indien
Nepal
Sydafrika
Etiopien
Colombia
Thailand
Summa: 1344

SA CARESIN JOHTAJA TYÖMATKALLA SUOMESSA
Sylvi Bodemer, ledaren för Interpedias sydafrikanska 
utvecklingssamarbetspartner SA Cares for Life, besökte 
Finland i juli 2015. ”SA Cares övergick för ett drygt år 
sedan till ett tillvägagångssätt där familjerna får stöd 
oftast i 12 månader. Denna tid räcker för de flesta att 
få bättre kontroll över sina liv. Detta första år har visat 
att konceptet fungerar”, konstaterade Interpedias an-
svariga för fadderverksamheten Elsa Korhonen då hon 
redogjorde för besöket.

De största effekterna har varit kvinnornas ökade 
egenmakt och därigenom den positiva förändringen i 
barnens liv, livsmiljö och säkerhet. ”Sådana resultat och 
effekter är ibland svåra att mäta”, resonerade Bodemer.

GENOM STÖDET TILL MAEDOT KAN MÄNNISKOR, SOM 
INGET HAR, BLI VAD SOM HELST

”Gennet (Gennet Mengistu, verksamhetsledaren för 
den etiopiska organisationen Maedot, som besökte 
Interpedia i september 2015) berättade för oss om en 
pojke vars mamma bad dem om hjälp då hon råkat ut 
för en kris:

”Pojken var undernärd, han hade inga skor, han hade 
över huvud taget ingenting. Hans pappa hade dött 
och hans mamma var sjuk. Ingen trodde att han skulle 
kunna gå i skola. Vi kunde ändå hjälpa honom. Nu är 
pojken 21 år och studerar medicin vid universitetet i 
Mekele. Då han blir färdig tänker han hjälpa de allra 
fattigaste.”

Effekterna av stödet kan således mångdubblas.”
– Marja Utela i Interpedias blogg 9.9.2015

UTVECKLINGSSAMARBETE UTVECKLINGSSAMARBETE

Interpedias 16 fadderprogram
Under 2015 genomförde Interpedia med stöd från 
månadsgivarna och faddrarna 16 fadderprogram i sju 
olika länder. Projekten stödde i huvudsak barnens 
möjlighet till skolgång. Dessutom innehöll fadderpro-
grammen, beroende på samarbetspartnerns program, 
utbildning för barnen, föräldrarna och hela kollektivet 
exempelvis om funktionsnedsättning, hygien och bar-
nens rättigheter. Också småskaligt företagande och 
olika metoder för inkomstgenerering stöddes. En del 
fadderprogram erbjöd familjerna terapi- och social-
tjänster, olika fritidsaktiviteter och vårdprogram. Fem 

fadderprogram stödde barnhem, och då gynnades alla 
barn som bodde på barnhemmet.

I slutet av 2015 avslutades samarbetet med barnhemmet 
San Pablo i Popayan i Colombia. Barnhemmet underställ-
des den lokala barnskyddsmyndigheten ICBF och därmed 
behövs inte utomstående stöd mera. San Pablo skapade 
och befäste i området med många problem en struktur 
som nu har fogats till statens program för småbarnspe-
dagogik. Största delen av San Pablos faddrar övergick till 
att stödja Interpedias andra colombianska fadderprojekt 
Jardín de la Niña Maria.
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UTVECKLINGSSAMARBETE UTVECKLINGSSAMARBETE

2015Projekt och  
fadderprogram 

SYDAFRIKA

EN TRYGG UPPVÄXT FÖR BARN I MABOPANE
SA Cares for Life, Pretoria
I programmet används fadderstödet för hela familjens 
bästa. För de flesta familjer räcker ett intensifierat stöd i 
12 månader för att få dem på fötter igen.

ETIOPIEN

STÖD FÖR UTFATTIGA FAMILJER
Bethlehem Family Development Programme (BFDP), 
Debre Zeit
BFDP:s verksamhet fokuserar på att stödja familjer och 
vägleda dem så att de ska kunna klara sig på egen hand. 
Stödet till familjerna ger också barnen möjlighet att gå i skola. 

SKOLGÅNGS- OCH FAMILJESTÖD
German Church School & Social Center (GSC), skol- och 
socialcentret i Addis Abeba
Skolcentrets elever kommer från fattiga familjer som utan 
understöd inte skulle ha råd att låta sina barn gå i skola. 
Familjerna får också stöd i krislägen. 

EN SKOLA FÖR ALLA – ATT FRÄMJA UTBILDNING FÖR BARN 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014–2016
Berhan Lehetsanat (tidigare Handicap National),  
Debre Zeit

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna till skolgång 
för områdets barn med funktionsnedsättning. Berhan Le-
hetsanat bedriver också upplysningsverksamhet bland an-
nat kring orsakerna till och förebyggande av funktionsned-
sättning och kring hiv-viruset.

UTBILDNING OCH SKOLMAT FÖR BARN OCH STÖD FÖR 
FAMILJERNA
Maedot, Addis Abeba
Maedots skolcenter med alternativa utbildningsprogram 
erbjuder fattiga barn en möjlighet att hinna i kapp sin ål-
dersgrupp, så att de senare kan börja i den statliga skolan. 
Den dagliga skolmåltiden stöder inlärningen. 

FÖRBÄTTRAD LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING OCH UTBILDNING 
FÖR UTSATTA BARN OCH DERAS FAMILJER 2015
Maedot, Addis Abeba
Projektet stödde familjer från fattiga områden att försörja 
sig och därigenom stöddes barnens skolgång.

INDIEN

UTBILDNING FÖR BARN I SLUMMEN I DELHI OCH 
REHABILITERING AV BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Delhi Council for Child Welfare (DCCW)
DCCW stöder utbildning för barn från fattiga familjer gen-
om stipendier, stödundervisning och rådgivning. DCCW:s 
center Bal Chetna erbjuder barn med funktionsnedsätt-
ning rehabilitering och specialundervisning. Föräldrarna 
erbjuds rådgivning och stöd.

TRYGG UPPVÄXTMILJÖ FÖR ÖVERGIVNA BARN
Families for Children (FFC), barnhemmet i Podanur, 
Coimbatore
På barnhemmet bor cirka 480 barn i olika åldrar och av 
dem har drygt etthundra barn funktionsnedsättning. 
Programmet stöder också barnens skolgång.

STÖD TILL VÅRDHEM FÖR BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Sabera Foundation, Kolkata
I vårdhemmet för barn med funktionsnedsättning bor 
permanent över 20 barn och unga, de flesta svårt funk-
tionsnedsatta. Barnen får sakkunnig vård och möjlighet 
till studier enligt egna förutsättningar. 

COLOMBIA

UTBILDNING OCH EN TRYGG UPPVÄXTMILJÖ FÖR FLICKOR
Jardín de la Niña María (JNM), barnhem i Bogotá
Barnhemmet har som mål att erbjuda flickorna, som 
behöver skydd, en trygg och utvecklande uppväxtmiljö 
samt skolgång. Flickorna kommer från oroliga och fattiga 
stadsdelar i Bogotá.

BANGLADESH

HEM OCH UTBILDNING FÖR BARN I DHAKA
Families for Children (FFC), barnhemmet i Dhaka
På barnhemmet bor över 120 barn, varav en del har funk-
tionsnedsättning. FFC svarar för skolgångskostnaderna och 
hjälper barnen att utbilda sig till ett yrke som passar dem.

UTBILDNING FÖR BARN I SLUMMEN
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh 
(PHREB), Chittagong
PHREB arbetar främst med att förbättra flickornas ställ-
ning och utbildning i kustområdena i Bangladesh, där 
flickornas ställning är exceptionellt svag.
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NEPAL

BARNENS RÄTTIGHETER FRÄMJAS GENOM UTBILDNING 
2014–2016

Children and Women in Social Services and Human 
Rights (CWISH)
Projektet främjar genom utbildning och upplysning barnens 
rättigheter. Stöd ges särskilt till utbildningssektorn. CWISH 
har länge arbetat också för barnarbetarnas rättigheter.

STÄRKANDE AV BARNSKYDDET I NEPAL 2015–2017 
Children and Women in Social Services and Human 
Rights (CWISH)
Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos de 
olika aktörerna inom barnskyddsarbetet och att skapa en 
fungerande barnskyddsmekanism på lokal nivå.

MÖJLIGHET TILL SKOLGÅNG FÖR BARN FRÅN FATTIGA 
FAMILJER 

Loo Niva Child Concern Group Nepal
Programmet stöder skolgång för barn från fattiga familjer. 
Även skolornas barnklubbsverksamhet understöds så att 
barnen får möjlighet att delta i olika aktiviteter. 

KVALITATIV UTBILDNING FÖR BARNEN I VÄSTRA NEPAL 
2015–2017

Loo Niva Child Concern Group Nepal
I projektet förbättras barnens ställning inom Dadeldhura-
området i västra Nepal genom att stödja barnens skolgång 
och utveckla grundutbildningens och skolmiljöns kvalitet. 

GOD SKOLFÖRVALTNING – UTVECKLING AV 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PÅ LANDSBYGDEN I 
LALITPUR 2014–2016

Loo Niva Child Concern Group Nepal
Projektet har som mål att förbättra förvaltningen i nepale-
siska skolor och därigenom höja kvaliteten på utbildningen 
och göra skolmiljön mera barnvänlig. 

THAILAND

FATTIGDOMENS ONDA CIRKEL BRYTS MED UTBILDNING
Project L.I.F.E. Foundation
Project L.I.F.E. hjälper fattiga familjer i sådana byar där 
andra biståndsorganisationer inte arbetar. Tack vare fad-
derstödet kan barnen gå i skola och familjerna kan stödas 
så att barnen inte behöver tas ur skolan för att arbeta.

EN TRYGG PLATS FÖR SKOLELEVERNA I 
BERGSTRAKTERNA

Hallelujah Dormitory, Phitsanulok 
Internatet Hallelujah stöder skolgången för barn som 
hör till hmong-folket i de svårtillgängliga bergstrakterna. 

FOTO: Tuukka Ervasti

UTVECKLINGSSAMARBETE

Global fostran i skolorna
Interpedia inledde det tvååriga 

projektet Vad lärde jag mig i dag? 
kring kommunikation och global 

fostran. Hösten 2015 ordnades i Sh-
ree Rudrayanee Secondary School 
i byn Khokana i Nepal en foto-
verkstad som leddes av fotografen 
Tuukka Ervasti. Därtill ordnades två 
fotoverkstäder i Karleby, en i den 
finskspråkiga och en i den svensk-
språkiga skolan. Verkstäderna i de två 
finländska skolorna och i den nepa-
lesiska skolan behandlade innehåll 
och kvalitet på inlärning. 

”Fotoverkstaden ordnas i Kho-
kanas historiska newariby, som 
förstördes i vårens jordbävningar. 
Tidtabellen ändrade projektet 
en hel del. Temat för de digitala 
berättelserna är att betona vikten 
av att lära sig, men jag tror att för 
dessa barn betyder verkstaden 
också annat, en paus från varda-
gen, möjligheten att uttrycka sig 
med bilder, en påminnelse om att 

livet fortsätter trots att det känns 
som om allt är förlorat.”
– Chefen för utvecklingssamarbetet Sara 
Alanen i Interpedias blogg 16.9.2015

Projektet har som mål att under 2016 
producera material om global fostran 
som sedan presenteras under skolbe-
söken. Undervisningsmaterialet finns 
både på svenska och finska och det får 
användas fritt. Meningen är att betona 
vikten av kvalitativ utbildning och livs-
långt lärande för finsk- och svensksprå-
kiga lågstadieelever.  Projektet stöds av 
Utrikesministeriet.

Inom ramen för fortbildnings-
projektet Världen i skolan  
deltog Interpedia under  
2015 i två evenemang där  
lärarstuderande handleddes  
i övningar i global fostran. 
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PM, psykoterapeut

ADOPTIONSTJÄNSTEN

Chef för adoptionstjänsten

Salla Hari
PM

Adoptionsansvariga:

Marika Elmeranta
PeK

Eija Kiiskinen
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Socialarbetare
Malla Jauhiainen

SVM

Adoptionssekreterare
Wilma Pomell

FM

STÖDTJÄNSTER

Organisationskoordinator
Annariina Seppä

FM

Informatör
Marja Utela

FM

Organisationsplanerare
Minna Ala-Orvola

SVM

UTVECKLINGS- 
SAMARBETET

Chef för utvecklingssamarbete
Sara Alanen

PM, TK

Ansvarig för fadderverksamhet
Elsa Korhonen

HuK

Kommunikation
I början av 2015 publicerades Interpedias nya webbsidor. 
De nya sidorna ger Interpedia möjlighet att ha en blogg, 
ett elektroniskt nyhetsbrev om utvecklingssamarbetet 
och en modern nätbutik. 

SOCIALA MEDIER
Betydelsen av de sociala medierna i Interpedias kommu-
nikation ökade. Kommunikationen via Facebook, Twitter 
och Instagram var aktiv. I samband med medelsanskaff-
ningskampanjen användes också en YouTube-kanal. 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR,  
KUNDER OCH FADDRAR
Medlemmarna och faddrarna fick i slutet av året vägg-
kalendern för 2016, med temat Barnet och naturen. 

ÅRSBOK
Årsboken för 2014 kom ut sommaren 2015 på finska, 
svenska och engelska. Årsboken skickades till Interpedias 
medlemmar och samarbetspartner.
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INTERPEDIAS LANDSKONTOR OCH KONTAKTPERSONER 
Som kontaktperson i Colombia fortsatte juristen Ana Maria 
Fernandez och som kontaktperson i Indien fortsatte Gireeja 
Rajesh. Interpedias landskontor i Addis Abeba stängdes 
då adoptionsverksamheten avslutades i Etiopien. 

INTERPEDIAS STYRELSE 2015

ORDFÖRANDE:
Leila Andersin
pol. mag., jur. kand., vhdg, stadsjurist, Raseborgs stad

STYRELSEMEDLEMMAR:
Anu Kallio 
pol. mag., hemvårdschef, Ylöjärvi stad

Eija Littunen 
pol. mag., socialarbetare, Loimaa stad

Lasse Rantala
specialist i allmänmedicin, läkare,  
hälsovårdscentralen i Salo

Markku Riissanen
studentmerkonom, enhetschef, OP-Pohjola Osk

Viola Storbacka 
teol. mag., ämneslärare i religion och psykologi samt 
studiehandledare, studiehandledare, Kronoby kommun, 
gymnasium

Ari Turunen
pol. lic., kommunikationschef, Digile, N4S-program

SUPPLEANTER:
Ursula Helsky-Lehtola
tradenom (högre YH), planerare av 
projektkommunikation, Tammerfors yrkeshögskola 
(TAMK), Kommunikationstjänster

Jyri Kemppainen 
fil. dr. (datavetenskap), automationsingenjör, 
koordinator för utvecklingssamarbete (Tanzania),  
Finska Missionssällskapet

MEDLEMMAR 2015
Antalet medlemmar i föreningen minskade en aning, och 
i slutet av året hade Interpedia 1036 medlemmar (2014: 
1166). Andelen svenskspråkiga medlemmar ökade till 19 
procent (2014: 18,1 procent).

År 2015 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet 
med adoptionstjänstavgifter, med kostnadsersättning-
ar och med de riktade verksamhetsunderstöden från 
Penningautomatföreningen (RAY). Under 2015 erhölls  
226 000 euro i verksamhetsunderstöd från RAY.

Interpedias utvecklingssamarbete finansieras med 
privata månads- och fadderdonationer, enskilda dona-
tioner och med Utrikesministeriets projektfinansiering. 
Under 2015 beviljade Utrikesministeriet sammanlagt  
513 000 euro. Insamlingsresultatet för fadderverksam-
heten var 343 100 euro och andra inkomster utgjorde 
totalt 16 000 euro.

Under det gångna verksamhetsåret arbetade man 
på att balansera ekonomin. De tidigare påbörjade 
sparåtgärderna fortsätter eftersom föreningens två 
huvudsakliga verksamheter, internationell adoption och 
utvecklingssamarbete, står under kommande år inför 
många utmaningar. RAY:s understöd för adoptionsverk-
samheten och Utrikesministeriets projektunderstöd har 
stor betydelse. Undervisnings- och kulturministeriets 
understöd gör det möjligt för Interpedia att arrangera 
lägerverksamhet för adopterade barn och unga.

Ekonomi
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Kuva: Tuukka Ervasti

Interpedia – världens alla barn 
Interpedia grundades 1974 och är en 
religiöst och politiskt obunden finländsk 
medborgarorganisation vars verksam-
het baserar sig på principerna i FN:s 
konvention om barnets rättigheter och 
principerna i Haagkonventionen. Inter-
pedia arbetar för barnets möjligheter till 
en harmonisk utveckling, utbildning, en 
trygg och av tolerans präglad uppväxt-
miljö samt vid behov till en ny familj.

FÖRENINGENS CENTRALA 
VERKSAMHETSFORMER ÄR:
• internationell adoptionsverksamhet
• utvecklingssamarbete och  
  fadderverksamhet
• global fostran

I Finland finns det numera mer än 
4 500 personer som adopterats från 
utlandet. Inom den internationella 
adoptionsverksamheten har Interpedia 

långvarig erfarenhet och omfattande 
utländska kontakter. Interpedia bedriver 
adoptionssamarbete med Bulgarien, 
Colombia, Indien, Kina, Sydafrika, Taiwan 
och Thailand. Utöver lagstadgade adop-
tionstjänster erbjuder Interpedia de 
adoptionssökande och adoptivfamiljer-
na olika slags stödtjänster i samarbete 
med andra aktörer inom adoptions-
sektorn. För sökandena ordnas under 
väntetiden informationsträffar och 
kursdagar. Interpedia erbjuder också 
adoptionens alla parter tjänster efter 
adoption. Interpedias sommarläger för 
adopterade barn och ungdomar är en 
viktig del av tjänsterna efter adoption.

Interpedias utvecklingssamarbete 
består av utvecklingsprojekt som Inter-
pedia genomför med stöd av Utrikes-
ministeriet och i samarbete med sina 
samarbetsorganisationer. Utöver dessa 

förmedlar Interpedia årligen stöd från 
sina nästan 1 300 faddrar till ungefär 
4 000 barn i Bangladesh, Colombia, 
Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och 
Thailand. Fadderverksamheten är ett 
sätt att främja beaktandet av barnens 
rättigheter i deras hemland. Fadder-
stödet ger hela samhället hjälp, ofta 
genom att garantera barnen utbildning 
men också genom påverkan. Stöd till 
hela samhället inverkar på ett hållbart 
sätt på barnens välbefinnande.

Interpedia försöker avskaffa för-
domar grundade på olikheter mellan 
människor genom att föra fram infor-
mation om internationalism och om 
utvecklingssamarbetets resultat och 
möjligheter. Föreningens material för 
fostran till globalt ansvar kan användas 
t.ex. på utbildningsdagar och i övrig 
undervisning.

Finländska 
samarbetspartner
PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN
Penningautomatföreningen (RAY) delar ut understöd till allmännyttiga 
föreningar och stiftelser. RAY stöder verksamhet som främjar hälsan 
och det sociala välbefinnandet. Med bidragen stöds olika organisa-
tioners verksamhet, försöks- och utvecklingsprojekt, byggprojekt 
samt anskaffning av anläggningstillgångar. På basis av förslag av 
RAY:s styrelse beslutar statsrådet efter framställning av Social- och 
hälsovårdsministeriet om fördelningen av bidragen. RAY:s understöd 
på 226 000 euro för år 2015 användes till att täcka utgifterna för 
adoptionsverksamheten.

UTRIKESMINISTERIET
År 2015 drev Interpedia tillsammans med sina samarbetspartner sex 
projekt som stöddes av Utrikesministeriet. Ministeriets stöd för dem 
uppgick till 513 000 euro. Projekten pågick i Etiopien och Nepal.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSVERKET FÖR SOCIAL- OCH  
HÄLSOVÅRDEN VALVIRA
Adoptionsnämnden, som verkar inom Valvira, är centralmyndig-
het för adoptionsärenden i Finland. Nämnden kan sammanträda i 
plenum, vars uppgift är att följa utvecklingen i adoptionsärenden 
samt vid behov ta initiativ i frågor som gäller adoption. Sektionen 
för adoptionstillstånd har till uppgift att behandla ärenden som gäl-
ler beviljande av adoptionstillstånd och anmälningar om ändringar i 
adoptionssökandes förhållanden.

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
Interpedia arrangerar sommarläger för internationellt adopterade 
barn och unga. Under 2015 arrangerade Interpedia ett sommarläger 
som stöddes av Undervisnings- och kulturministeriet.

INTERPEDIA ÄR MEDLEM I FÖLJANDE ORGANISATIONER:

EURADOPT  
samarbetsorganisation för europeiska  
adoptionsorganisationer)  
www.euradopt.org

Nordic Adoption Council (NAC)  
www.nordicadoption.org

Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KEPA)  
www.kepa.fi

Centralförbundet för barnskydd (LSKL)  
www.lskl.fi
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Interpedias utländska 
samarbetspartner, godkända av 
adoptionsnämnden i Finland
BULGARIEN:
• Family National Association (FNA), Sofia

COLOMBIA:
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),    
  Bogotá 
• La Casa de la Madre y el Niño (LCMN), Bogotá 
• La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi  
  Chiquitines, Cali

INDIEN:
• Central Adoption Resource Agency (CARA), New Delhi

KINESISKA FOLKREPUBLIKEN:
• China Centre for Children’s Welfare and Adoption  
  (CCCWA), Beijing

BANGLADESH:
• Families for Children (FFC), Dhaka
• Promoting Human Rights and Education in  
  Bangladesh (PHREB), Chittagong

COLOMBIA:
• Jardín de la Niña María (JNM), Bogota

ETIOPIEN:
• Betlehem Family Development Programme (BFDP),  
  Debre Zeit
• German Church School (GCS), Addis Abeba
• Berhan Lehetsanat (tidigare Handicap National),  
  Addis Abeba och Debre Zeit
• Maedot, Addis Abeba

SYDAFRIKA
• Apostolic Faith Mission Executive Welfare Council /  
  Abba Adoptions (Abba), Pretoria

TAIWAN:
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

THAILAND:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok  
  (tidigare Department of Social Development and Welfare DSDW) 

Interpedias utländska samarbetspartner 
inom utvecklingssamarbete och 
fadderverksamhet

INDIEN:
• Delhi Council for Child Welfare (DCCW), New Delhi
• Families For Children (FFC), Tamil Nadu
• Sabera Foundation, Kolkata

NEPAL:
• Children & Women in Social Service and Human Rights  
  (CWISH), Kathmandu
• Loo Niva Child Concern Group, Kathmandu

SYDAFRIKA:
• SA Cares for Life, Mabopane

THAILAND:
• Hallelujah Dormitory (HAL), Phitsanulok
• Project LIFE Foundation (LIF), Buriram, SaKaeo

INTERPEDIAS KONTAKTINFORMATION

Kansliet
Adress:
Stationskarlsgatan 4 B, 00520 Helsingfors

Telefon
(09) 2727 060

Informationen:
050 4141 452
e-post: tiedotus@interpedia.fi

Utvecklingssamarbetet och  
fadderverksamheten:
(09) 2727 0630
e-post: kummi@interpedia.fi

www.interpedia.fi

Foto: Tuukka Ervasti
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STÖD VÅRT ARBETE:

Insamlingstillstånd POL-2014-12804

Då du blir FADDER eller månadsgivare 
stöder du barnens skolgång. Med ditt stöd 
hjälper vi särskilt flickor, funktionsnedsatta 
och barnarbetare till skolgång. Att utveckla 
barnskyddet och att stödja familjerna är en 
del av vårt arbete.

Då du blir Interpedias MEDLEM 
främjar du vårt arbete, du kan delta i 
beslutsfattandet och du får rabatt på 
våra produkter och våra sommarläger. 
OBS! Adoptionssökande och faddrar är 
inte automatiskt medlemmar i Interpedia.

Då du blir 

FÖRETAGSFADDER stöder 
du utsatta barns skolgång och tar 
socialt ansvar.

På din BEMÄRKELSEDAG  
kan du önska att dina vänner i 
stället för en gåva stöder barn i 
Interpedias stödprogram.

Med ETISKA GÅVOR 
stöder du barn och familjer i 
Interpedias samarbetsländer.

Du kan också stödja
vårt arbete genom en

ENGÅNGSDONATION!

Möjligheten till en bra 
barndom kan du ge i arv 
genom att understöda 
vårt arbete med en 

TESTAMENTsgåva

Ett barn har 
rätt till en bra 

barndom.

www.interpedia.fi




