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LEDARARTIKEL

År 2016 stod Interpedia igen inför ett nytt skede. Antalet 
barn som kom till Finland sjönk markant jämfört med 
tidigare år och nedskärningarna i Finlands utvecklings-

samarbetsanslag kunde skönjas i beslutet om beviljade 
projektanslag. Trots allt har vår organisation många skäl 
att vara nöjd, stolt och tacksam.

Vår adoptionstjänst har fortsättningsvis stärkt sin position 
på det finländska adoptionsfältet. Styrkan ligger alltjämt i 
det goda samarbetet med våra adoptionskontakter och i 
den engagerade personalen. Vi har också under de senaste 
åren utvidgat vårt adoptionssamarbete till nya länder och 
nya kontakter. Det tar tid att inleda ny verksamhet men 
vi bygger långsiktigt upp vårt arbete också med tanke 
på våra framtida kunder. Ett väl fungerande samarbete 
med många länder minskar adoptionsverksamhetens 
sårbarhet och tillgången till olika alternativ ligger också i 
adoptionssökandenas intresse.

Vi måste under adoptionsprocessen prata mycket om 
barnens särskilda fysiska behov och om de särdrag som 
barnen har på grund av sin bakgrund. Vi måste arbeta för 
att de blivande adoptivföräldrarna är så väl förberedda 
som möjligt. Vi funderar ofta hur vi kan garantera att viktig 
information förmedlas på samma gång som vi skyddar det 
blivande adoptivbarnet från att stämplas. Mitt i allt detta 
är det bra att minnas att barn alltid är barn, och individer, 
och de borde själva få bestämma vad som berättas för 
andra om deras särdrag. Adoptivfamiljens vardag är of-
tast likadan som andra barnfamiljers vardag och barnets 
särdrag är bara en del av barnets liv.

Inom utvecklingssamarbetet ansökte vi från Utrikes-
ministeriet om understöd för sju olika projekt. Trots att 
resultaten från våra tidigare projekt varit utmärkta fick vi 
finansiering enbart för två funktionshinderprojekt. Vi får 
vara mycket stolta över våra professionella samarbets-

partner och våra framgångsrika projekt. Vi kan ändå vara 
tacksamma för att vi får möjligheten att genomföra två 
betydelsefulla projekt och genom dem påverka livet och 
framtiden för hundratals barn i Etiopien och Nepal. Nu 
följer en tid av anpassning och i framtiden växer fortsätt-
ningsvis betydelsen av privat finansiering.

Med stöd från våra månadsgivare och faddrar fort-
sätter vårt utvecklingssamarbete i liten skala men med 
stor påverkan i sju länder. Under de gångna åren har jag 
under flera arbetsresor träffat hos våra samarbetspartner, 
i skolor och i barnhem fadderbarn som tidigare fått stöd 
och som nu är verksamma antingen som volontärer eller 
som utbildade professionella. Jag har också hört berättas 
om högt utbildade tidigare fadderbarn vars mål är att 
undervisa, hjälpa eller annars stödja fattiga barn och att 
bygga ett bättre samhälle av det egna landet. Den som 
fått hjälp vill ofta också hjälpa andra. Att stödja ett fad-
derbarn betyder alltså inte att enbart hjälpa en människa 
framåt i livet utan barnets utbildning hjälper barnets familj, 
samfundet och hela samhället i en vidare skala. Hjälpen 
mångfaldigas i flera riktningar, sålunda kan även ett litet 
bidrag ha stor inverkan.

Ett varmt tack för det gångna året till alla Interpedias 
medlemmar, kunder, månadsgivare, faddrar, adoptionens 
och utvecklingssamarbetets partner, finansiärer, samar-
betsnätverk och till Interpedias styrelse och personal för 
förtroendet och samarbetet. Alla barn som berörs av vår 
organisations verksamhet ska ha ett särskilt tack. Barnen 
är kärnan, hoppet och framtiden i vår verksamhet.

Anja Ojuva
verksamhetsledare

En ny tid står för dörren
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Internationell adoption 2016  
Inom den internationella adoptions-

tjänsten var antalet barn som kom 
till Finland lägre än under föregå-

ende år, vilket också var den allmänna 
trenden i Finland. Under 2016 kom 40 
adoptivbarn till Finland via Interpedia 
(2015: 58).

Interpedias andel av alla finska in-
ternationella adoptioner var 69 pro-
cent (2015: 62 procent). Interpedia 
behöll således sin starka ställning. Då 
man jämför fjolårets nordiska statistik 
över internationella adoptionstjänst-
organ placerar sig Interpedia på sjätte 
plats (2015: femte plats).

”Samtidigt som antalet adoptioner 
minskar har vi ändå mycket att glädjas 
över. Situationen hos många av våra 
kontakter är riktigt bra, hos en del 
av våra kontakter har väntetiderna 
rentav förkortats. Vi har också fått det 
första barnbeskedet från Taiwan och 
ingått ett nytt samarbetsavtal med 
den colombianska organisationen 
Fundación CRAN. Vi har således  
många goda skäl att inleda det nya 
året med tillförsikt.”
Interpedias verksamhetsledare Anja Ojuva

Adoptionsverksamheten är till stor 
del skräddarsydd och det kräver att 
adoptionstjänsten har ett aktivt sam-
arbete med samarbetskontakterna och 
konsulterande läkare. Tyngdpunkten 
i arbetet läggs allt mer på personliga 
möten med sökandena.

Adoptionstjänsten arrangerade flera 
informationsträffar om de olika län-
derna och om situationen hos Interpe-
dias samarbetskontakter. Personalen 
fortsatte att ordna informationsträffar 
om adoption också utanför huvud-
stadsregionen, denna gång i Tavas-
tehus, Åbo och Vasa.

Bulgarien Sydafrika Etiopien Indien Kenya Kina Colombia Taiwan Thailand Summa

2016 Ny 13 – 5 – 4 9 Ny 9 40

2015 29 1 5 3 11 5 4 58

2014 20 3 7 2 15 16 8 71

2013 20 3 8 4 19 2 8 64

2012 12 3 8 6 16 7 4 56

2011 19 11 7 8 14 7 1 67

2010 14 10 3 9 11 10 10 67

2009 16 16 7 14 10 15 78

2008 12 14 2 7 13 15 63

2007 11 13 9 19 8 13 73

ADOPTIONSTJÄNST

Foto: Miia Laurila

4



ADOPTIONSTJÄNST

Interpedia har varit en aktiv medlem i de internationella 
adoptionsorganisationerna Nordic Adoption Council (NAC) 
och EurAdopt ända sedan verksamheten startade. Inter-
pedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta valdes till 
Finlands representant i NAC och verksamhetsledaren Anja 
Ojuva fortsätter att representera Finland som suppleant 
i EurAdopts råd. 

Med tanke på utbytet av information och erfarenhet 
är det nödvändigt att bedriva nordiskt och europeiskt 
samarbete. Det aktiva samarbetet har utvidgats till att 
beröra också det praktiska arbetet. 

Internationellt medlemskap

Europeiska vindar
De europeiska adoptionsorganisationernas paraply- 
organisation EurAdopt höll sin konferens i Nederländerna 
i Utrecht 1–2.6.2016. Temat var ”The Relevance of Adop-
tion – Improving life for children who cannot live with 
their family” (Är adoption befogat– hur förbättra livet för 
barn som inte kan leva med sin familj). 

Nordic Adoption Councils (NAC) och EurAdopts styrel-
semöten hölls i samband med konferensen. Interpedias 
representanter deltog i dessa möten.

Under årets EurAdopt-konferens fick de vuxna adop-
terade en hel del uppmärksamhet. Vi fick höra starka 
åsikter om berättigande av adoptioner, både för och 
emot. Det som stannade i minnet var ändå majorite-
ten av de adopterades budskap, att varje barn ska få 
ha rätt till en egen, bestående familj. Vi fick också höra 
forskningsresultat om vilken betydelse en bestående 
familj har för barnets utveckling jämfört med ett liv på 
en institution.

En givande diskussion fördes kring vikten av att  
erbjuda adoptivfamiljer professionellt stöd efter adop-
tionen. Stödet borde vara lättillgängligt för alla.

Som adoptionstjänstorgan var vi glada att få höra 
anföranden där man underströk vikten av profes-
sionalitet i arbetet med adoptioner. Med hjälp av just 
professionalitet har många saker utvecklats till det 
bättre under de senaste årtiondena. 

Anja Ojuva i Interpedias blogg 9.6.2016

Ytterligare information om Euradopt: euradopt.org

MÖTE MED ABBAS REPRESENTANTER
Adoptionsansvariga Marika Elmeranta träffade vår sydafri-
kanska samarbetspartner Abba Adoptions ledare Katinka 
Pieterse och familjearbetare Lizl Bezuidenhout i samband 
med EurAdopts konferens i Holland i början av juni 2016. 
Det goda och förtroliga samarbetet fortsätter med Abba. 
Abba värdesätter de finländska sökandefamiljerna, som 
är väl förberedda inför adoptionen.
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ADOPTIONSTJÄNST

ARBETSRESA TILL KINA
Chefen för Interpedias adoptionstjänst Salla Hari och so-
cialarbetaren, adoptionsansvariga Malla Jauhiainen gjorde 
en arbetsresa till Kina i slutet av april 2016. De träffade 
våra samarbetspartner, representanter för China Center 
of Children’s Welfare and Adoption (CCCWA) och bland 
annat personal från China Women Travel Service (CWTS) 
som arrangerar adoptions- och återresor.

Arbetsresor, möten  
och samarbete
Personalen vid Interpedias adoptionstjänst 
reste till flera kontaktländer och träffade 
myndigheter som sköter adoptioner. 
Samarbetskontakternas representanter 
besökte också Finland. Besöken stärker 
det ömsesidiga förtroendet och främjar 
samarbetet.

ARBETSRESA TILL COLOMBIA – 
SAMARBETSDISKUSSIONER OCH DEN FÖRSTA 
LATINAMERIKANSKA ADOPTIONSKONFERENSEN

Adoptionsansvariga Marika Elmeranta deltog i Latinamerikas 
första adoptionskonferens som hölls i Bogotá i slutet av ok-
tober. I konferensen deltog flera internationella forskare och 
sakkunniga och adoptionsaktörer från hela Latinamerika. 
Den huvudsakliga diskussionen fördes om varför så många 
latinamerikanska barn måste bo på institution och varför 
det är skadligt för barnen. De colombianska sakkunniga 
delade med sig av sitt eget lands goda erfarenheter och 
lösningar. Särskilt diskuterades hur adoptionsförfarandet 
kan utvecklas för att ännu bättre gynna barnets bästa. 

Under konferensen fanns det möjlighet att träffa co-
lombianska adoptionsaktörer allt från centralmyndigheten 
och adoptionsorganisationer till domare och psykologer. 
Goda diskussioner fördes med Interpedias samarbetsorga-
nisationer. Elmeranta besökte ICBF under sin arbetsresa. 
Där träffade hon den del av centralbyråns personal som 
sköter adoptionerna och tjänsterna efter adoption. Hon 
besökte också barnhemmet La Casa de la Madre y el Niño 
och Finlands konsulat.

INTERPEDIA INLEDDE SAMARBETE MED DEN 
COLOMBIANSKA ORGANISATIONEN FUNDACIÓN CRAN 

År 2016 tecknade Interpedia ett avtal med en ny samar-
betskontakt, organisationen Fundación CRAN (Centro para 
el Reintegro y Attención del Niño) från Bogotá. CRAN är 
en icke vinstdrivande social organisation grundad 1978 
och registrerad i Colombia. Organisationen har tillstånd 
av centralmyndigheten ICBF att bedriva internationell 
adoption. 
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ADOPTIONSTJÄNST

ARBETSRESA TILL SYDAFRIKA
Chefen för Interpedias adoptionstjänst Salla Hari och 
adoptionsansvariga Marika Elmeranta gjorde i månads-
skiftet september–oktober en arbetsresa till Sydafrika. De 
besökte Pretoria, Johannesburg och Port Elizabeth och 
träffade flera myndigheter och professionella som arbetar 
med barnen i olika skeden av adoptionsprocessen. Då de 
diskuterade Interpedias och Abbas adoptionsverksamhet 
med centralmyndigheten, med domare och med olika 
professionella fick de god respons. ”Vi fick en omfattande 
bild av verksamheten inom det sydafrikanska adoptionsfäl-
tet”, berättar Hari. Med Interpedias samarbetsorganisation 
Abba fördes diskussioner om de båda parternas praxis och 
direktiv och familjernas ansökningar granskades.

GÄSTER FRÅN COLOMBIA OCH INDIEN
I slutet av november fick vi gäster från både Colombia 
och Indien. Våra kontaktpersoner Ana Maria Fernandez 
från Colombia och Gireeja Seth Rajesh från Indien träffade 
varandra, sina kolleger från Interpedia samt adoptivfamiljer 
och myndigheter. För oss är det mycket viktigt att våra 
kontaktpersoner, som är stationerade utomlands, får 
regelbunden utbildning och arbetshandledning. 

I besöket deltog också Lorena Vargas, representant för 
vår colombianska samarbetskontakt La Casa de la Madre 
y el Niño (LCMN).

På bilden berättar Lorena Vargas, som deltar i Interpedias infoträff, 
för familjerna om adoptioner från Colombia, om barnen som kan 
adopteras och om LCMN:s kriterier och önskemål.

HELEN AWOKE PÅ BESÖK I FINLAND
Helen Awoke, före detta ledare för Interpedias landskon-
tor i Etiopien, besökte Interpedias kansli och diskuterade 
tjänster efter adoptionen.

Från vänster: Ledaren för 
adoptionsavdelningen vid 
Sydafrikas centralmyndighet 
Tebogo Mabe, Marika Elmeranta, 
Abbas verksamhetsledare Katinka 
Pieterse, Centralmyndighetens chef 
för socialt arbete Kinsey Rasebitse, 
Abbas styrelseordförande Rene 
Ferreira och Salla Hari.

Foto: Terhi Sainio 7



Interpedia är medlem i adoptionsnämndens plenum 
som är underställt Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården, Valvira. Interpedia represen-

teras av organisationens verksamhetsledare Anja Ojuva, 
som är ordinarie medlem, och av adoptionsansvariga Eija 
Kiiskinen, som är suppleant.

Verksamhetsledaren Anja Ojuva är medlem i Centralför-
bundet för Barnskydds (LSKL) delegation för förebyggande 
arbete. Socialarbetare Malla Jauhiainen representerar 
Interpedia i styrgruppen för adoptionskuratorverksamhe-
ten, som organisationen Våra gemensamma barn driver.

Tröskeln att söka hjälp är ibland hög. Då adoptions-
kuratorn uppmuntrar till det, hjälper dig att förstå den 
egna ”normaliteten” och styr dig till den rätta tjänsten, 
är det socialarbete som bäst, sakkunnigarbete som 
kräver djupgående förståelse och kunskap. 
Socialarbetare Kirsi Räsänen skrev i Interpedias blogg 26.9.2016 
(på finska) om sin avhandling som behandlar adoptionskuratorns 
verksamhet

Samarbetet mellan de finländska adoptionstjänstorganen 
och de övriga finländska adoptionsaktörerna är aktivt. 
Interpedia arrangerade tillsammans med andra aktörer 
på adoptionsfältet en adoptionsdag som innehöll en lä-

Samarbete i Finland 
karföreläsning. Dessutom arrangerades en utbildning om 
tjänster efter adoptionen och en traditionell utbildning för 
adoptivbarnens mor- och farföräldrar och andra närstående.

Genom adoptionen kommer barnet in i en ny släkt och 
blir en del av de närståendes liv. Föräldrarna förbereder 
sig inför barnets ankomst genom att delta i adoptions-
förberedande kurser under väntetiden. Under alla år 
som jag arbetat med adoption har jag haft en stark 
känsla av att också närstående till familjen borde förbe-
redas, få information om adoption och ha möjlighet att 
lära känna andra mor- och farföräldrar, släktingar eller 
vänner som går igenom samma sak. När jag diskuterade 
med mormodern på festen förstärktes min känsla av 
detta. Så väl kom hon ihåg träffen och pratstunderna 
med de andra som väntade på att få bli mor- eller far-
föräldrar. Stödet från släktingar och vänner är mycket 
viktigt för att familjen ska orka då de möter de utma-
ningar som ett barns ankomst kan innebära.
Anja Ojuva i Interpedias blogg 4.8.2016

Interpedia hade en aktiv kontakt med kontaktländernas 
ambassader i Finland och med Finlands ambassader i kon-
taktländerna.
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ADOPTIONSTJÄNST

Interpedias tjänster  
efter adoptionen

Kunderna tar kontakt med Interpedia då de vill ha 
information om sin bakgrund eller då de vill ha hjälp 
med planeringen av sin återresa. Man inleder med ett 

möte på kansliet där det är möjligt att under handledning 
bekanta sig med dokument i Interpedias arkiv. Vid behov 
kontaktas den adopterades födelseland för ytterligare 
information. 

Personalen som sköter tjänsterna efter adoptionen 
svarar också på kontaktförfrågningar från barnens födel-
seland och då tar personalen kontakt med den adopte-
rade. Adoptivfamiljerna informeras vid behov ifall praxis 
i något ursprungsland ändras. Utöver kundbetjäningen 
fortsatte man under året att utveckla statistikföringen 
och att arkivera material.

Framtidens utmaning är att tjänsterna efter adoptio-
nen har tillräckliga resurser, då allt fler kunder behöver 
dessa tjänster. 

Ofta får den adopterade senast i puberteten behov av 
att veta mer om sin bakgrund, att hitta saknade delar 
som är viktiga för identitetsbygget och att hitta svar 
på många frågor. Forskning visar att cirka 70 procent 
av de adopterade är intresserade av sin bakgrund. 
En del är inte alls intresserade av att bekanta sig med 
sin bakgrund medan andra undersöker sin bakgrund 
rentav i smyg för sina adoptivföräldrar. Att fundera 

på sin bakgrund är således mycket individuellt, därför 
kan det inte finnas en enda modell för tjänsterna efter 
adoptionen.

Vem hjälper oss att hitta svaren  
och skapa en berättelse?

Kännetecknande för internationell adoption är att långt 
ifrån all fakta om den adopterades bakgrund fås vid 
adoptionen. I en del fall fås den inte senare heller. Trots 
det kan också små bitar av information eller platser och 
händelser som hänför sig till den tidiga barndomen ge 
den adopterade i ett senare utvecklingsskede nya bygg-
stenar för den egna berättelsen.

Tjänsterna efter adoptionen kan förutsätta samarbete 
med ursprungslandets myndigheter. Vid lagliga adoptio-
ner kan man hos myndigheterna hitta, till och med efter 
många år, något spår av barnet som adopterats. Ibland 
finns det mera, ibland mindre information. Det väsentliga 
i detta samarbete är adoptionstjänstorganets kontakt 
med den adopterades födelseland. Om samarbetet redan 
avslutats försöker vi utreda ärendet med hjälp av kolleger 
i nordiska och övriga europeiska nätverk. 
Anja Ojuva i Interpedias blogg 2.12.2016 (på finska)
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Interpedias sommarläger 
för internationellt adopterade barn och unga

På lägret förstår man 
varandra utan att man 
behöver säga något

Interpedia arrangerade i samar-
bete med Lasten Kesä ry i Hauhon 
lomakeskus två sommarläger för 

internationellt adopterade barn och 
unga. Det första lägret, för 8–12-åriga 
barn, arrangerades 2–5.7.2016 och 
det andra, för 13–17-åriga ungdomar, 
arrangerades 5–10.7.2016. Lägren 
hade sammanlagt 74 deltagare. 

När man pratar med lägerdelta-
garna kommer det fram att den 
största orsaken till att delta i läg-
ret definitivt är kompisarna. Enligt 
en lägerdeltagare är det bästa 
med lägret att kompisarna förstår 
hur det är att vara adopterad 
även om man inte säger något. 
Det är möjligt att det inte finns 
någon annan som är adopterad i 
skolan eller i bekantskapskretsen 
som man kan dela sina upplevel-
ser med. På lägren känner många 
att de kan vara sig själva. 

Att möta andra adopterade kan 
ibland också väcka svåra tan-

kar om den egna bakgrunden. 
Lägerledarna har fått utbildning 
och information om adoption och 
om vilka behov och tankar som 
adopterade barn och unga kan 
möta i sina liv. I år deltog också 
en psykoterapeut under en del av 
lägren så att barnen och de unga 
fick stöd om de behövde det.

Vännerna från lägren och de ge-
mensamma minnena är långva-
riga och i bästa fall blir lägerkom-
pisarna vänner för livet.
Annariina Seppä i Interpedias blogg 
12.7.2016

Syftet med Interpedias sommarläger 
är att stödja internationellt adopterade 
barns, ungas och unga vuxnas identitet 
genom kamratstöd. Utifrån responsen 
lyckades vi bra med uppdraget. Läg-
ren möjliggör möten och kamratstöd 
för internationellt adopterade barn 
och unga från olika delar av landet 
oberoende av adoptionstjänstorgan. 
Sålunda är lägren en mycket viktig 
del av tjänsterna efter adoptionen.

Interpedia fick understöd av Under-
visnings- och kulturministeriet för att 
arrangera sommarläger. Understödet 
har säkerställt lägerverksamhetens 
kontinuitet och lägerledarnas adop-
tionsutbildning. 
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projektet kring kommunikation och 
global fostran betonade vikten av 
högklassig utbildning och inlärning  

Under 2016 genomfördes pro-
jektet Vad lärde jag mig i dag? 
kring kommunikation och glo-

bal fostran. Projektet finansierades 
av Utrikesministeriet. Under början 
av året utarbetades utbildningsma-
terial som användes under vårens 
och höstens tre skolbesöksrundor i 
Österbotten och östra Finland. Syftet 
med projektet var att betona vikten 
av högklassig utbildning och livs-
långt lärande för finsk- och svensk-
språkiga lågstadieelever. 

Interpedias organisations- 
koordinator Joonas Rentola och 
organisationsassistent Linn 
Ahlfors höll workshopar i fem 
olika skolor. Eleverna i lågstadie-
skolorna fick reflektera över hur 
skolgången ser ut för nepalesiska 
barn, vilka faktorer som kan leda 
till att barnen inte kan gå i sko-
lan och hur man ska handla vid 

en jordbävning. Samtidigt kunde 
eleverna fundera kring sin egen 
inlärning och vad utbildningen 
har för betydelse. Rentola och 
Ahlfors mötte många ivriga elever 
och också lärarna var nöjda med 
workshoparna.
Interpedias nyhet ”Projektet Vad lärde jag 
mig i dag? besökte Österbotten” 6.10.2016

Interpedias projekt om global 
fostran ”Vad lärde jag mig i dag?” 
avslutas i och med att år 2016 tar 
slut. Under två års tid har vi besökt 
16 skolor och väldigt många skole-
lever från bland annat Karleby, 
Jakobstad och Nyslott har deltagit i 
våra workshopar. 

Till alla skolor och elever som del-
tagit i projektet Vad lärde jag mig i 
dag? riktar vi ett stort tack!  
Joonas Rentola i Interpedias blogg 
16.12.2016

Vi ansökte om understöd från Utrikesmi-
nisteriet för ett nytt projekt, Annorlunda 
skolor – att bygga globala samfund, men 
understödet beviljades inte. Vi har fortsatt 
att söka finansiering från andra källor.

År 2016 deltog vi i evenemangen Värl-
den i skolan där Interpedia höll övningar 
i global fostran för lärarstuderande. Där-
till deltog Interpedia i projektet Koulu 
maailmaa muuttamaan (Skolan förändrar 
världen), där vi tillsammans med andra 
organisationer utarbetade läromedel 
om mänskliga rättigheter och barnens 
rättigheter.
Bekanta dig med Interpedias material om  
global fostran: interpedia.fi/sv/globaalikasvatus

Foton: Tuukka Ervasti

GLOBAL FOSTRAN

11



UTVECKLINGSSAMARBETE

Utvecklingssamarbete 

UTVECKLINGSSAMARBETSPROJEKTEN 
FINANSIERADE AV FINLANDS 
UTRIKESMINISTERIUM UNDER 2016:

År 2016 stödde Interpedia tillsammans med 14 samar-
betsorganisationer 17 program och projekt med syftet 
att förbättra barnens ställning och främja barnens 

rättigheter i sju olika länder.
Utrikesministeriet beviljade Interpedia sammanlagt 

454 500 euro i projektunderstöd för år 2016.

LAND SAMARBETSORGANISATION OCH 
PROJEKTETS NAMN

PROJEKTTID  

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:  
HÖGKVALITATIV UTBILDNING FÖR BARNEN 
I VÄSTRA NEPAL

2015–2017

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

2014–2016

Precis före jul informerade Utrikesministeriet om utdel-
ningen av understöd för utvecklingssamarbetsprojekten 
som medborgarorganisationerna ansökt om våren 2016. 
Under de två senaste åren har Finland gjort kraftiga ned-
skärningar i anslagen för utvecklingssamarbete. År 2015 
ställdes medborgarorganisationernas ansökningsomgång 
helt och hållet in och sedan dess ordnas ansökningsom-
gångar endast vartannat år, således var kampen om de 
minskade anslagen under 2016 hård.

År 2016 lämnade Interpedia in sju projektansökningar 
till Utrikesministeriet och fick sammanlagt 635 000 € för 
två av projekten. Projektet i Etiopien, som genomförs i 
samarbete med organisationen Berhan Lehetsanat och 
vars syfte är att främja utbildning för barn med funktions-
nedsättning, fick en förlängning på två år. I Nepal inleds ett 
nytt samarbetsprojekt med vår gamla samarbetspartner, 

organisationen Loo Niva Child Concern Group, och med 
vår nya samarbetspartner Patan Community Based Reha-
bilitation, en organisation som inriktat sig på funktions-
hinderfrågor. Det nya projektet i Nepal fick finansiering 
ända till slutet av 2020.

Under 2017 fortsätter projektet med syfte att utveckla 
barnskyddet i Nepal i samarbete med organisationen 
Children and Women in Social Services and Human Rights 
(CWISH) och projektet med syfte att utveckla utbildningen 
i västra Nepal i samarbete med organisationen Loo Niva. 
Vi ansökte om fortsatt finansiering från 2018 för de båda 
projekten, men trots de goda resultaten som projekten 
uppvisat beviljades understöden inte. Dessutom fick vi 
avslag på våra ansökningar som vi gjorde tillsammans 
med vår långvariga etiopiska samarbetspartner Maedot 
och med den bangladeshiska organisationen PHREB  
(Promoting Human Rights and Education in Bangladesh). 
Inte heller Interpedias projekt kring kommunikation och 
global fostran fick finansiering.

Våra projektansökningar fick goda bedömningar och 
expertutlåtandena förordade beviljande av understöd, men 
på grund av nedskärningarna i anslagen för utvecklings-
samarbete kunde finansiering inte beviljas. 

”Besluten visar tydligt att tyngdpunkten fortfarande 
läggs på funktionshinderprojekt och två av våra goda 
funktionshinderprojekt fick också finansiering. Under de 
kommande åren kommer det privata stödets betydelse 
för såväl Interpedia som för hela organisationsfältet att 
fortsätta växa, och utan månadsgivare skulle många 
barn bli utan de möjligheter som utbildning medför.”
Chefen för utvecklingssamarbete Ilona Kalliola i Interpedias nyheter 
2.2.2017  ”Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet syns i besluten 
om projektunderstöd”

I början av 2016 fick Interpedia en ny chef för utvecklings-
samarbetet och i slutet av året godkändes det nya pro-
grammet för utvecklingssamarbetet för åren 2017–2020. 
Tyngdpunkterna i vårt utvecklingssamarbete är, enligt 
programmet, barnets rätt till utbildning, skydd och tillräcklig 
levnadsstandard för fysisk, psykisk, andlig, moralisk och 
social utveckling.

Under verksamhetsåret gjorde vi två arbetsresor till 
både Nepal och Etiopien. Där träffade vi alla våra samar-
betspartner och under resorna besökte vi också Finlands 
ambassader. Under 2016 var det oroligt i Etiopien och i 
Bangladesh, vilket försvårade verksamheten i dessa länder.
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UTVECKLINGSSAMARBETE

Med bidrag från Interpedias månadsgivare och 
faddrar stöddes i huvudsak barnens möjlighet till 
skolgång. Dessutom innehöll en del fadderprogram 

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 fadder-

stöder barnens skolgång  
och familjernas uppehälle

Bidragsgivarna

program erbjöd familjerna terapi- och socialtjänster, olika 
fritidsaktiviteter och vårdprogram. Andra fadderprogram 
stödde till exempel barnhem.

Samarbetet med en partner, Hallelujah Dormitory i 
Thailand, avslutades under 2016 då organisationens behov 
av stöd hade minskat.

I SLUTET AV 2016 FANNS DET 1 225 
MÅNADSGIVARE OCH FADDRAR SOM STÖDDE 
INTERPEDIAS FADDERPROGRAM

1. Bangladesh 9 %
2. Indien 19%
3. Nepal 25%
4. Sydafrika 4%
5. Etiopien 26%
6. Colombia 10%
7. Thailand 7%

Antalet månadsgivare/faddrar 2016
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”Det här var min första resa till Etiopien och trots att jag 
visste att landet är mycket fattigt så förstummades jag 
av att se hur illa många barn hade det. Så här försum-
made barn har jag inte sett sedan jag var i Bangladesh. 
Samtidigt fick jag bekräftat att Interpedias samarbets-
partner i Etiopien arbetar just med den här problemati-
ken, de jobbar för att på ett positivt sätt påverka utsatta 
barns liv och framtida möjligheter.”
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 25.5.2016

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 (GCS),  
skol- och socialcentret i Addis Abeba
Elever i Addis Abebas skolcenter kommer från fattiga familjer 
som utan understöd inte skulle ha råd att låta sina barn gå 
i skola. Familjerna får också stöd i krislägen.

German Church School (GCS) har varit Interpedias fad-
derkontakt sedan 1989 och genom fadderprogrammet 
har vi, tillsammans med tyska faddrar, kunnat stödja 
hundratals barn ända från studier i lågstadiet till studier 
i universitet.

En stor del av skolans elever får till slut en bra arbets-
plats. De förstår värdet av den högklassiga utbildningen 
och den goda uppväxtmiljön som de fått. Före detta 
elever besöker skolan för att hjälpa till med allt möjligt. 
Under mitt besök var Interpedias före detta fadderbarn 
i skolan för att hjälpa till med arbetsuppgifter inom 
administrationen och sände då ett tack till alla faddrar i 
Finland.

Förutom att GCS erbjuder fattiga barn undervisning av 
hög kvalitet, är skolan dessutom en förebild för integre-
ring av barn med funktionsnedsättning i den grundläg-
gande utbildningen. Skolan har satsat på tillgänglighet 
och närmare 50 procent av eleverna har en funktions-
nedsättning. 

2016Interpedias 
samarbetsorganisationer  
inom utvecklingssamarbete

Då den grundläggande utbildningen är gemensam 
för alla vänjer sig barnen redan i tidig ålder vid olika 
klasskamrater. På rasten kunde man se att det var en 
hederssak att få skuffa en rullstol eller handleda en 
synskadad.
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 25.10.2016 (på finska)

UTBILDNING OCH HABILITERING FÖR BARN  
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Berhan Lehetsanat (tidigare Handicap National),  
Debre Zeit

Berhan Lehetsanat har som mål att förbättra möjligheterna 
till skolgång för områdets barn med funktionsnedsättning. 
Organisationen bedriver också upplysningsverksamhet 
bland annat kring de verkliga orsakerna till funktionsned-
sättningar och hur man kan förebygga dem. 

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.

Vår etiopiska samarbetsorganisation Maedot arrang-
erar företagarutbildningar för mödrar från fattiga 
familjer. Trebarnsmamman Hana Kassahun är en av 
deltagarna. Hana är hemmamamma och helt beroende 
av sin mans inkomst, som inte är tillräcklig för att täcka 
familjens grundläggande behov. 

ETIOPIEN

UTVECKLINGSSAMARBETE
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För att dryga ut familjens inkomster deltog Hana i 
utbildningen där hon fick lära sig att föda upp och sköta 
hönor. Hana berättar om utbildningen:

”Förr visste jag inte hur man ska grunda ett eget företag. 
Med hjälp av utbildningen som Maedot arrangerade 
och med förnödenheterna som jag fick därifrån kan jag 
komma i gång och grunda ett litet hönshus. I framtiden 
kommer jag att föda upp en större mängd hönor och 
sälja ägg på torget och till hotell.”

Hana berättar att hon är mycket tacksam över ut-
bildningen som hon fått och hon kommer att föra sin 
kunskap vidare. ”Jag tror att det här kan förändra mitt 
liv”, konstaterar Hana.
Elsa Korhonen i Interpedias blogg 8.3.2016 (på finska)

UTVECKLING AV BARNSKYDDET OCH UTBILDNING 
Children and Women in Social Services and  
Human Rights (CWISH)
CWISH främjar genom utbildning och upplysning barnens 
rättigheter. CWISH har länge arbetat också för barnarbe-
tarnas rättigheter. Organisationen har som mål att stärka 
kapaciteten hos de olika aktörerna inom barnskyddsar-
betet och att skapa en fungerande barnskyddsmekanism 
på lokal nivå.

CWISH har i sin verksamhet främst fokuserat på att 
minska barnarbetskraften i privata hem. Att använda 
sig av barnarbetskraft i sitt hem (child domestic labour) 
strider mot både mänskliga rättigheter och barnens rät-
tigheter, men är trots det ändå vanligt i Nepal.

Arbetet mot användningen av barnarbetskraft i hem-
men är väldigt viktigt eftersom det inte är ovanligt 
att barnen blir utnyttjade på många olika sätt. Barn 
som är under 14 år kan vara tvungna att utföra tunga 
arbetsuppgifter närapå dygnet runt eller utan att få 
någon ersättning för sitt jobb. En del barnarbetare 
lever helt isolerade från resten av världen och blir både 
fysiskt och psykiskt misshandlade. De grundläggande 
emotionella och materiella behoven som barnet behö-
ver för att utvecklas kan saknas helt och risken för att 
barnet inte får gå i skolan är stor. 
Anna Tiili, Interpedias volontär i Nepal, i Interpedias blogg 7.7.2016

Under projektuppföljningsresan i slutet av september 
besökte jag två lågstadie- och högstadieskolor i Shik-
har Ambote. Fågelvägen är det bara 10 kilometer till 
den närmaste staden, Dhulikhel. Resan inleddes med 
en terrängbil som dock fastnade i leran. Tidvis gick re-
san till fots och flera gånger skuffade vi loss bilar som 
satt fast i leran på vägen. Då bilvägen slutade fortsatte 
vi med motorcyklar trots att jordskreden nyligen spridit 

ut stenflis på stigen. Längs hängbroar eller genom 
att vada med skorna på tog vi oss över floder medan 
motorcyklarna kördes med fart genom vattnet. 

Kan man även här, långt ute i obygden, få högklassig 
utbildning? Det är helt otroligt att det i Nepal bor så 
mycket människor på områden där kommunikatio-
nerna är usla. Beroende på hur man räknar bor rentav  
80 procent av människorna på landet. Bland dessa 
finns också många barn som måste ta sig till sko-
lan. De skolor vi besökte var de lättaste att nå, en av 
CWISH:s anställda har som uppgift att regelbundet 
besöka också de övriga 14 skolorna på området. 

Resultaten i skolorna är goda, för närvarande går alla 
barn i området i skola och antalet barn som avbryter 
sin skolgång har minskat. 
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 6.10.2016 (på finska)

CWISH och Interpedia har utvecklat barnskyddet i 
Nepal under flera års tid genom att skapa instruktioner 
för hur barns rättigheter kan övervakas, öka kunska-
pen om barnens rättigheter och genom att stödja 
medborgarorganisationernas och statens kunnande i 
dessa frågor. Samarbetet har resulterat i National Child 
Protection Alliance (NCPA) där medborgarorganisatio-
nerna övervakar barns rättigheter.
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 2.12.2016

NEPAL

UTVECKLINGSSAMARBETE
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MÖJLIGHET TILL BARNVÄNLIG UTBILDNING FÖR BARN 
FRÅN FATTIGA FAMILJER 
Loo Niva Child Concern Group Nepal
Loo Niva stöder skolgång för barn från fattiga familjer i 
Lalitpur och i Dadeldhura i västra Nepal. Även skolornas 
barnklubbsverksamhet understöds så att barnen får möjlig-
het att delta i olika aktiviteter. Barnens ställning förbättras 
genom att stödja deras skolgång och genom att utveckla 
den grundläggande utbildningens och skolmiljöns kvalitet. 
Målet är också att förbättra förvaltningen i de nepalesiska 
skolorna.

Deepa Khadgi och Shisam Maharjan går i skolan Yuwa 
Prativa Vidhya Mandir Secondary 6 i byn Khokana 
i Nepal. Deras hem förstördes i jordbävningen. För 
närvarande lider deras familjer av utrymmesbrist i sina 
tillfälliga hem. Ekonomin är ansträngd.

Under det första skalvet var Deepa inne i huset. ”Jag är 
rädd för att traumat blir kvar och minnena aldrig för-
svinner”, berättar hon. Också i de andra fadderbarnens 
berättelser återkommer rädslan för nya jordbävningar. 
Det är många som känner ångest inför årsdagen 25.4.

Båda betonar att det ekonomiska stödet och skolmate-
rialet, som Loo Niva bistått med, har varit viktigt. 
 I framtiden vill Deepa vara självständig men hon har 
inte valt yrke ännu. Shisam däremot vill bli socialar-
betare, hon vill kunna stödja andra eftersom hon själv 
fått stöd.

Till de finländska faddrarna vill Deepa och Shisam 
skicka hälsningar att de är tacksamma för stödet och 
värdesätter det: ”Vi hoppas att så många som möjligt 
kan få stöd och kan börja studera”. 
Silja Uusikangas, Interpedias volontär i Nepal, i Interpedias blogg 
25.4.2016 (på finska)

I trakterna kring Gimdee uppskattas Loo Nivas ar-
bete synnerligen högt. Under det treåriga projektet 
har organisationen utbildat lärare, förbättrat deras 
it-kunskaper, gjort klassrummen mer barnvänliga och 
informerat föräldrarna om vikten av utbildning. Då 
man besöker Gimdee förstår man allt klarare att det 
inte är lätt att garantera utbildning för alla barn.

En stor del av barnen går dagligen en till två timmar 
för att komma till skolan och därtill två timmar för att 
komma hem igen. Hur försäkrar vi oss om att också 
barnen från de mest avlägsna byarna kan komma 
till skolan och att skolvägen inte blir för lång? Hur 
garanterar vi att lärarna får de kunskaper och det stöd 
i arbetet som de behöver? Hur kan vi bygga skolor i de 
avlägsna byarna och hur kan vi trygga deras säkerhet? 

När vi tillsammans med Loo Nivas team och utomstå-
ende bedömare gick igenom projektets resultat såg vi 
att det skett tydliga framsteg. Vårt besök stärkte vår 
uppfattning om att det är viktigt att projektet fortsät-
ter. Det gav mig perspektiv på hur mångsidigt arbete 
Loo Niva gör bland de allra fattigaste och marginalise-
rade i Nepal. 
Jenni Ahde, Interpedias volontär i Nepal, berättade om sin resa i 
november 2016 i Interpedias blogg 17.1.2017 (på finska)

Narendra Dangol, som är verksamhetsledare för 
organisationen Loo Niva Child Concern, menar att 
risken att avbryta sin skolgång är störst bland de barn 
som arbetar som hemhjälp, de barn som kommer från 
fattiga familjer och de barn vars föräldrar inte bryr sig 
om barnets skolgång. 

Narendra berättar att verktyg som ökar sannolikheten 
för att barnen ska få gå i skola är ekonomiskt stöd i 
kombination med att lärare och föräldrar får stöd och 
utbildning och att deras positiva inställning till utbild-
ning stärks.

Ett exempel är den tidigare ordföranden för klubb-
verksamheten för barn, vars familj var mycket fattig, 
men som värdesatte sitt barns utbildning högt. Med 
hjälp av ett stipendium och stöd till familjen fick barnet 
börja i skolan, blev färdig med toppbetyg och fick till 
slut ett stipendium som berättigade till läkarstudier. I 
dag är barnet en av Nepals högst respekterade läkare.
Silja Uusikangas, Interpedias volontär i Nepal, i Interpedias blogg 
28.6.2016

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.

EN BÄTTRE FRAMTID FÖR FLICKORNA I SLUMMEN
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh 
(PHREB), Chittagong
PHREB arbetar främst med att förbättra flickornas ställning 
och utbildning i de södra kustområdena i Bangladesh, där 
flickornas ställning är exceptionellt svag.

Bangladesh är på många sätt det mest krävande av 
alla de länder där Interpedia bedriver utvecklingssam-
arbete. I provisoriska tulpanskolor arrangerar PHREB, 
i samarbete med Interpedia, undervisning ett par 
timmar om dagen för fattiga flickor i olika åldrar, vilka 
inte kunnat inleda sin skolgång. I skolorna undervisas 
grundkunskaper såsom läsning och räkning. 

Ibland finns det dock en vilja att begränsa flickornas 
rätt att lära sig dessa viktiga baskunskaper. En flicka 
som inte kan läsa eller räkna blir nämligen också som 
vuxen kvinna beroende av andra och på det sättet 

BANGLADESH
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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.

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 ge-
nom 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),  
Podanurin lastenkoti, 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 Sabera för barn med funktionsnedsättning 
bor permanent över 20 barn och unga, de flesta har svår 
funktionsnedsättning. Barnen får sakkunnig vård och 
möjlighet till studier enligt egna förutsättningar. 

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.

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

lättare att kontrollera. PHREB:s verksamhet, som utbildar 
flickor i slummen i Chittagong och på den kringliggande 
fattiga landsbygden, upplever många som ett direkt hot. 
Samma arbete, som samhällena i många andra länder 
tar emot med stor tacksamhet, möter på dessa områden 
mycket motstånd och misstänksamhet.
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 22.8.2016 (på finska)

SYDAFRIKA

COLOMBIA

INDIEN

THAILAND

Foto: Hanne Salonen
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Kampanjer för att stödja barn
I februari 2016 samlade vi in medel på 
Omatuntoklubi till Interpedias verk-
samhet i Nepal. På klubben berättade 
vi om Interpedias utvecklingssamarbe-
te och om hur viktigt det är att barnen 
får utbildning. Kaisa Leskinen, Sakari 
Juntura och Kielo Ilona uppträdde.

Våren 2016 startade kampanjen 
#kaikkikouluun i de sociala medierna. 
Kampanjen informerade om målet 
i Interpedias utvecklingssamarbete, 
det vill säga att främja utbildning 
för personer med funktionsnedsätt-
ning, för flickor och för andra utsatta 
barn. I april samlade Yle Radio Suomis 

program Entisten nuorten sävellahja 
och Radio Vegas program Tongåvan 
in pengar till kampanjen.

Vi mindes den förödande jordbäv-
ningen år 2015 i Nepal och publicerade 
våren 2016 på Interpedias Youtube-
kanal en video som berättar om förhål-
landena efter jordbävningen. 

Under våren 2016 förde Interpedia 
fram utvecklingssamarbetets resultat 
i kampanjen #kehitystulos i de sociala 
medierna.

På den internationella läskunnig-
hetsdagen i september startade vår 
kampanj Läs och ge läskunnighet. 

Kampanjen riktade sig till skolorna 
och målet var att stödja barns läs- 
och skrivkunnighet i västra Nepal och 
uppmuntra finländska barn att läsa. 

Vi informerade om fadderprogram-
men och utvecklingssamarbetet, för-
utom på vår webbplats och i de sociala 
medierna, också på Educamässan, på 
festivalen Världen i byn och i samband 
med fadderverksamhetens skolbesök.

UTVECKLINGSSAMARBETE

18



interpedia.fi/blog_post

facebook.com/interpedia

twitter.com/interpedia_ry

instagram.com/interpedia

www.youtube.com ➞ Interpedia

Kommunikation  
Nyhetsbrevet som sänds till adoptionssökandena förnyades 
under 2016. Ett kortare nyhetsbrev via e-post utkommer 
nu oftare än förut. All viktig information utkommer både 
på finska och på svenska. 

I publikationsserien utkom en ny publikation ”Mallan 
palsta – näkökulmia adoptioon”, som innehåller texter 
av Interpedias socialarbetare.

I slutet av året fick medlemmarna och faddrarna In-
terpedias väggalmanack för 2017 med temat Barnet och 
kreativitet.  

Årsboken för 2015 utkom sommaren 2016 på finska, 
svenska och engelska på Interpedias webbplats och i 
tryckt version.

Betydelsen av de sociala medierna i Interpedias kom-
munikation fortsatte att öka. Under verksamhetsåret 
ökade särskilt aktiviteten i bloggen.

Via Kepas frivillligprogram Etvo (Etelän vapaaehtoisohjelma) 
åkte under 2016 tre volontärer till Interpedias kontakter 
i Nepal. Efter att Kepa avslutade programmet fortsatte 
Interpedia på egen hand och inledde i slutet av året en 
ny rekrytering av volontärer. 

År 2016 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet 
med adoptionstjänstavgifter, med kostnadsersättningar 
och med de riktade verksamhetsunderstöden från Pen-
ningautomatföreningen (RAY). Under 2016 erhölls 226 000 
euro i verksamhetsunderstöd från RAY.

Interpedias utvecklingssamarbete finansierades med 
privata månads- och fadderdonationer, med enskilda 
donationer och med Utrikesministeriets projektfinansie-
ring. Under 2016 beviljade Utrikesministeriet sammanlagt  
454 500 euro. Insamlingsresultatet för fadderverksam-
heten var 306 114 euro och övriga donationer utgjorde 
totalt 12 962 euro.

RAY:s understöd för adoptionsverksamheten och Utri-
kesministeriets understöd för utvecklingssamarbetspro-
jekten har stor betydelse för organisationens ekonomi. 
Undervisnings- och kulturministeriets understöd gör det 
möjligt för Interpedia att arrangera lägerverksamhet för 
adopterade barn och unga.

Ekonomi 

Volontärrekryteringen 
fortsatte
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Interpedias organisation 
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INFORMATION OM INTERPEDIA

FÖRENINGSMÖTET
Medlemmarna

Styrelsen

Verksamhetsledare
Anja Ojuva

PM, psykoterapeut

ADOPTIONSTJÄNSTEN

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari

PM

Adoptionsansvariga

Marika Elmeranta
PeK

Eija Kiiskinen
FM

Socialarbetare
Malla Jauhiainen

SVM

Adoptionssekreterare
Wilma Pomell

FM

Organisationsassistent
Linn Ahlfors

PK

STÖDTJÄNSTER

Organisationskoordinator
Annariina Seppä

FM

Informatör
Marja Utela

FM

Organisationsplanerare
Minna Ala-Orvola

SVM 
(föräldraledig)

Organisationsplanerare
Joonas Rentola

PM

UTVECKLINGSSAMARBETET

Chef för  
utvecklingssamarbetet

Ilona Kalliola
PM

Ansvarig för  
fadderverksamheten

Elsa Korhonen
FK
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INFORMATION OM INTERPEDIA

Medlemmar 2016 
Föreningens medlemsantal 
sjönk en aning och i slutet av 
året fanns det 940 medlem-
mar (2015: 1036). Andelen 
svenskspråkiga medlemmar 
var 20 % (2015: 19 %).

Interpedias styrelse

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

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

Eija Littunen 
pol.mag., socialarbetare,  
Loimaa stad

Thomas Nukarinen
ped.mag., ansvarig för 
småbarnspedagogik,  
Liperi kommun

Lasse Rantala
specialist i allmänmedicin, läkare, 
hälsovårdscentralen i Salo

Markku Riissanen
studentmerkonom, enhetschef,  
OP-Pohjola Osk

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

SUPPLEANTER:
Ursula Helsky-Lehtola
tradenom (högre YH), 
kommunikationsplanerare, 
Tammerfors yrkeshögskola (TAMK), 
kommunikationstjänster

Interpedias landskontor 
och kontaktpersoner 
Juristen Ana Maria Fernandez 
fortsatte som kontaktperson 
i Colombia och psykologen 
Gireeja Rajesh som kontakt-
person i Indien.
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INFORMATION OM INTERPEDIA

Samarbetspartner
UTRIKESMINISTERIET
År 2016 hade Interpedia sex projekt som stöddes av 
Utrikesministeriet. Ministeriets stöd för dem uppgick till  
454 500 euro. Fem projekt genomfördes i Nepal och Etio-
pien. I Finland genomfördes projektet kring global fostran.

PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN
Penningautomatföreningen (RAY) delar ut understöd 
till allmännyttiga föreningar och stiftelser. RAY stöder 
verksamhet som främjar hälsan och det sociala välbefin-
nandet. Det riktade verksamhetsunderstödet på 226 000 
euro som RAY år 2016 beviljade Interpedia användes för 
att täcka adoptionsverksamhetens utgifter.

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSVERKET FÖR SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDEN VALVIRA
Adoptionsnämnden, som verkar inom Valvira, är central-
myndighet för adoptionsärenden i Finland.

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
Interpedia arrangerar sommarläger för internationellt 
adopterade barn och unga. Under 2016 fick Interpedia 
understöd av Undervisnings- och kulturministeriet för 
lägren.

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
• La Fundación CRAN (Centro para el Reintegro y  
  Attención del Niño), Bogotá

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

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

SYDAFRIKA
• Abba Specialist Adoption & Social Services (Abba), Pretoria

TAIWAN:
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

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

INTERPEDIA ÄR MEDLEM I FÖLJANDE ORGANISATIONER:

EURADOPT  
(samarbetsorganisation för europeiska  
adoptionsorganisationer) www.euradopt.org

Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KEPA)  
www.kepa.fi 

Centralförbundet för barnskydd (LSKL)  
www.lskl.fi

Nordic Adoption Council (NAC)  
www.nordicadoption.org
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INTERPEDIAS KONTAKTINFORMATION

Kansliet:
Stationskarlsgatan 4 B 
00520 Helsingfors
(09) 2727 060
toimisto@interpedia.fi

Informationen:
050 4141 452
tiedotus@interpedia.fi

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

www.interpedia.fi

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. 
Interpedia har cirka 1 000 medlemmar.

Från början av 2016 grundar sig 
Interpedias verksamhet på organisa-
tionens målprogram 2016–2020, där 
den huvudsakliga visionen är att främja 
barnens rätt till en balanserad utveck-
ling och en trygg uppväxtmiljö genom 

adoptionsverksamhet, utvecklingssam-
arbete och global fostran.

Inom internationell adoption har 
Interpedia mångårig erfarenhet och 
omfattande kontaktnät utomlands. 
Interpedia har adoptionssamarbete 
med Bulgarien, Colombia, Indien, Kina, 
Sydafrika, Taiwan och Thailand.

Inom utvecklingssamarbetet ge-
nomför Interpedia, med stöd av Ut-
rikesministeriet och tillsammans med 
sina samarbetsorganisationer, projekt 
i Etiopien och Nepal. Utöver dessa för-

medlar Interpedia årligen stöd från sina 
drygt 1 200 månadsgivare och faddrar 
till ungefär 4 000 barn i Bangladesh, 
Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Syd-
afrika och Thailand.

Interpedia försöker främja tolerans 
genom att föra fram information om 
utvecklingssamarbetet och dess möjlig-
heter. Föreningens material kring global 
fostran kan användas exempelvis i olika 
utbildningar eller i övrig undervisning.
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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.

STÖD VÅRT ARBETE:

Insamlingstillstånd RA/2016/819 www.interpedia.fi


