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LEDARARTIKEL

Barnrättsorganisationens
arbete för en bra barndom
I

nterpedias år har varit fyllt av dagligt arbete och glada
nyheter men samtidigt också förberedelser inför framtida krav. Inom adoptionstjänsten har antalet anlända
barn och antalet adoptionssökande förblivit oförändrat.
Inom utvecklingssamarbetet förberedde vi oss fortsättningsvis på ekonomiska åtstramningar orsakade av nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbetet. Interpedias team för global fostran fortsatte besöka skolor.

FAMILJENS FRAMTID
I Finland har nativiteten sjunkit under de senaste åren.
Samtidigt har intresset för internationella adoptioner
minskat. Situationen i samhället återspeglas i adoptionerna, men internationella adoptioner påverkas också
av globala strömningar. Under de senaste tio åren har
nedgången i antalet internationella adoptioner berott på
att många stora länder, därifrån barn adopteras, har fått
en förbättrad social situation eller helt slutat med adoptionssamarbetet.
Samtidigt har intresset för att bilda familj minskat i Finland. Många orsaker till de unga vuxnas tveksamhet har
hittats; det är inte mera en självklarhet att bilda familj,
den unga vuxna kan göra många olika livsval. Andra orsaker kan vara en osäker framtid, ungdomars marginalisering, matchningsproblem och en negativ bild av familjelivet. I dag öser medierna ut nya forskningsrön och
information om föräldraskapets krav. Ibland ger informationen ökad ångest och föräldraskapet blir lätt enbart
en prestation med enorma påfrestningar. Det har också
forskats mera i internationella adoptioner och det stigande antalet adoptioner av barn med särskilda behov
har ökat behovet av rehabiliterande föräldraskap. Även
åldersgränsen, som gallrar bort sökande över 50 år, inverkar på internationella adoptioner. De som är lite äldre
skulle dock kunna ha en stabil livssituation, självförtroende och goda förutsättningar att ta emot ett äldre barn.
Hur kan vi sporra unga vuxna som tvekar inför familjebildning? Vi behöver framgångshistorierna där barnet
tillför mycket kärlek och glädje i tillvaron, och givetvis
även de helt vanliga berättelserna där man lever barnfamiljens mångskiftande liv. Ett liv som mitt i allt stoj och
stök ger trygga ramar i vardagen, en stabil grund i livet
och föräldrarna känslan av att vara behövda.

till understödsobjektet, utan mellanhänder och administrativa kostnader. Sådan medelsinsamling och hjälpverksamhet passar bäst som småskalig verksamhet. Kostnaderna för administration och planering är relevanta då
man gör långsiktigt, målmedvetet och professionellt förändringsarbete.
Vi kan vara stolta över Interpedias utvecklingssamarbete och våra kunniga samarbetspartner. Vi är en helt
finländsk organisation och vi är inte underställda någon
internationell paraplyorganisation. Interpedia och det etiopiska funktionshinderprojektet som vi driver i samarbete med organisationen Berhan Lehetsanat valdes hösten
2017 med i en verksamhetsgranskning beställd av Utrikesministeriet och genomförd av redovisningsbyrån KPMG.
Vi fick positiv respons på organisationernas verksamhet
och projektets resultat.
Med hjälp av stiftelsefinansiering har vi kunnat fortsätta vår verksamhet inom global fostran. Vi besökte i synnerhet österbottniska skolor där vi höll verkstäder med
teman som barnens rätt, betydelsen av utbildning och
barnens liv i Nepal. Denna del av vår verksamhet förenar bra vårt arbete med både finländska familjer och barn
i utvecklingsländer.
Ett varmt tack för det gångna året till alla Interpedias
medlemmar, kunder, månadsgivare, faddrar, samarbetspartner inom adoptionsverksamheten och utvecklingssamarbetet, finansiärer, samarbetsnätverk och till Interpedias styrelse och personal för förtroendet och samarbetet.
Ett särskilt tack till alla barn som vi fått möta i vårt arbete, både på kansliet och på våra arbetsresor. Ni gör vårt
arbete betydelsefullt!
Anja Ojuva
verksamhetsledare

EN FINLÄNDSK ORGANISATIONS
UTVECKLINGSSAMARBETE
Medelsinsamlande aktörers pålitlighet har igen diskuterats livligt i offentligheten. Det är bra att fundera på vad
etisk medelsinsamling är. Vad är en förnuftig användning
av de donerade medlen och hurdan verksamhet följer
god förvaltningssed?
Särskilt i diskussioner på nätet kommer det fram att
man vill understödja aktörer som förmedlar bidraget direkt
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Internationell
adoption 2017
Interpedia har bibehållit sin starka ställning som förmedlare av
internationella adoptioner. Via Interpedia adopterades 40 barn till Finland
dvs. lika många som i fjol. Organisationens andel av alla finländska
internationella adoptioner var 57 % (2016: 69 %).
Via Interpedia har sammanlagt 2 196 adoptivbarn kommit till Finland.
”Även om cirka 60 procent av barnen som anlänt
till Finland under de senaste åren kommit via
Interpedia, krävs det ett fortlöpande arbete för att
upprätthålla varje samarbetsrelation. Här spelar
ömsesidigt förtroende en viktig roll. År 2018 kan vi
med tillförsikt fortsätta vårt samarbete eftersom
vi har fungerande och förtroendefulla relationer
till alla våra samarbetsländer och adoptionskontakter”, berättar Interpedias verksamhetsledare
Anja Ojuva.

de läkare som konsulteras i Finland. Personalen vid Interpedias adoptionstjänst träffar under väntetiden sökandena personligen så regelbundet som möjligt.

Interpedias nyhet 3.1.2018 ”År 2017 anlände 40 adoptivbarn
via Interpedia”

Numera behöver kontaktländerna särskilt väl förberedda adoptionssökande som har beredskap att ge ett hem
åt ett barn med särskilda behov. Adoptionstjänsten är
till stor del skräddarsydd vilket ökat adoptionstjänstens
behov av att ha ett aktivt samarbete med adoptionslandets myndigheter, med samarbetskontakterna och med

För att fira Finlands 100 år stickade åtskilliga frivilliga blåvita sockor
som vi sedan sände till alla adoptivbarn som anlände.

I slutet av verksamhetsåret fanns det totalt 127 kundrelationer (år 2016 totalt 127 kundrelationer).
I slutet av 2017 hade Interpedia totalt 58 ansökningar (2016: 50) i sina kontaktländer.
ADOPTIVBARN SOM ANLÄNT TILL FINLAND VIA INTERPEDIA ÅREN 2008–2017
Bulgarien Sydafrika
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Etiopien

Indien

Kenya

Kina

Colombia

Taiwan

Thailand

Summa

2017

–

20

–

5

–

4

8

2

1

40

2016

–

13

–

5

–

4

9

–

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
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Informationsträffar,
utbildning, kommunikation
Infoträffarna om adoption och kontaktländer
utgjorde centrala delar av adoptionstjänstens
verksamhet. Under 2017 ordnades infoträffar
förutom i Helsingfors även i Jakobstad,
i Tammerfors, i Uleåborg och på Åland:

30 finskspråkiga infoträffar
1 svenskspråkig infoträff
2 tvåspråkiga infoträffar (svenska och engelska)
Antalet deltagare i dessa infoträffar var totalt
cirka 240

Interpedia ordnade i samarbete med andra adoptionsaktörer en adoptionsdag som innehöll en läkarföreläsning
samt utbildning och information om tjänster efter adoptionen. Vi informerade om tjänster efter adoptionen också vid fyra landsvisa träffar för adoptivföräldrar.
Den traditionella träffen för närstående som riktar sig
till adoptivfamiljernas mor- och farföräldrar och andra
närstående var alltjämt populär och deltagarna upplevde den som mycket viktig.

”Jag fyllde 50 år i september och att bli pappa just nu,
en dag före farsdagen, känns förunderligt och underbart. Det var oklart om adoptionen skulle lyckas innan
jag uppnått åldersgränsen. Min egen pappa var 47 år
då jag föddes så jag tror att jag är i den bästa åldern
för att bli en lika bra pappa som han var.”

”Den här träffen är till för att närstående till adoptivfamiljer ska få möjlighet att vara delaktiga i väntetiden.
En adoption förändrar många människors liv, och
kunskap ökar förståelsen i den här nya situationen.
Djupare förståelse, kunskap och samband är viktiga
saker för det blivande adoptivbarnet.”

”Jag önskar att adoptivbarnet, trots eventuella särdrag, framför allt skulle ses som ett barn. Att se adoptivbarnet genom särdragen kan föra föräldraskapet in
på fel spår. Om fokus ligger på barnets rehabilitering
kan kraven på föräldraskapet växa sig orimligt stora.
Barnet behöver framför allt en förälder.”

Malla Jauhiainen i Interpedias blogg 27.4.2017

Interpedias styrelsemedlem Thomas Nukarinen behandlade
helande föräldraskap i Interpedias blogg 23.3.2017 (på finska)

Adoptionssökandena fick under 2017 per e-post åtta nyhetsbrev, en broschyr om adoptionskontakterna, landspecifik information och information om evenemang. Därtill
fick adoptionssökandena två brev av verksamhetsledaren (inför midsommaren och julen).
Hur mycket kunskap man än skaffat i ämnet och hur
mycket man än förberett sig kan puberteten ändå
överraska hela familjen. Det är dock viktigt att komma
ihåg samma gamla lärdom, att barnets beteende
alltid har en orsak. Trots att allt runt omkring kan
kännas upp och ner är det viktigt att bibehålla samma
nyfikenhet som förut gentemot sitt barn och hålla kvar
minnet av den grund som familjen haft, den växelverkan som funnits där under tidigare år. Förståelse
behövs från båda håll. Föräldrarna kan försöka se
situationen ur barnets och den ungas perspektiv. Den
ungas känslor bottnar ofta exempelvis i frågor som:
Duger jag som jag är? Vad ligger bakom adoptionen?
Är jag älskad?

Kalle
Vi samlade adoptivpappors tankar i vår blogg inför farsdagen
10.11.2017 (på finska)

”Den känsla av förlust, som barnlösheten gett upphov
till, finns där starkt närvarande, och den osäkerhet
som följer med adoptionsprocessen påminner alltjämt
om dessa livets realiteter.
Därför är det guld värt att bearbeta känslor före adoptionen, det ger barnet utrymme att med sina egna
förluster komma till familjen.”
Anja Ojuva skrev i Interpedias blogg om bearbetning av barnlöshet
som en del av adoptionsprocessen 29.6.2017 (på finska)

Malla Jauhiainen funderar över puberteten i Interpedias blogg
13.10.2017
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Möten och nätverk

Adoptionstjänstens arbetsresor till kontaktländerna och besöken från kontaktländerna till
Finland är viktiga för att stärka det ömsesidiga
förtroendet och främja samarbetet. Under
verksamhetsåret gjorde vi arbetsresor till Taiwan,
Thailand och Colombia. Dessutom deltog vår
verksamhetsledare i mötet som EurAdopts råd
höll i Luxenburg i månadsskiftet mars/april.

A

doptionstjänstens personal träffar under sina arbetsresor personal från Finlands ambassader i kontaktländerna. Även kontaktländernas ambassader i
Finland besöks.
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Adoptivfamiljerna sköter under sin adoptionsresa
pass- eller visumärenden hos Finlands ambassad.
Adoptionstjänstens personal träffar ambassadernas
personal under sina arbetsresor.

De tre adoptionstjänstorganen i Finland (Interpedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stad) samarbetade aktivt
under 2017. Socialarbetaren Malla Jauhiainen representerade Interpedia i styrgruppen för adoptionskuratorverksamheten som organisationen Rädda Barnen driver.
Adoptionsnämnden, som lyder under Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, fungerar som centralmyndighet för adoptionsärenden i Finland. Interpedia är medlem i adoptionsnämndens plenum.
Verksamhetsledaren Anja Ojuva är medlem i Centralförbundet för Barnskydds (LSKL) delegation för förebyggande arbete.

ADOPTIONSTJÄNST

Nordiskt och
europeiskt samarbete
A

tt bedriva nordiskt och europeiskt samarbete har blivit en nödvändighet i adoptionsarbetet på grund av
utbytet av information och erfarenhet, men även för
det praktiska arbetets skull. Interpedia har varit en aktiv
medlem i de internationella adoptionsorganisationerna
Nordic Adoption Council (NAC) och EurAdopt ända sedan verksamheten startade.
Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta valdes till Finlands representant i NAC och verksamhetsledaren Anja Ojuva fortsatte att representera Finland som
suppleant i EurAdopts råd.

NAC:S SEMINARIUM I HELSINGFORS
Hösten 2017 ordnade NAC:s finländska medlemsorganisationer ett framgångsrikt möte och seminarium i Helsingfors. Seminariet Current Phenomena in Intercountry Adoptions samlade adoptionsaktörer från alla nordiska länder.
”Nordiska adoptionsorganisationer har lång erfarenhet och hög kunskapsnivå vilket sammanfattas i våra
riktlinjer ’Nordic Adoption Approach’ (Nordisk förhållning till adoption). Vi har goda resurser, fungerande
strukturer och långa samarbetstraditioner inom
internationell adoption, som fortfarande utgör en
mycket bra lösning för barn utan familj”, säger NAC:s
ordförande Mona Arfs från Sverige.
På konferensen offentliggörs resultaten från den stora
finländska adoptionsundersökningen FinAdo. Undersökningen visar att majoriteten av adoptivbarnen
anpassar sig väl till de nya förhållandena och mår bra.
Evenemanget har arrangerats av NAC:s finländska
medlemsorganisationer Adoptivföräldrar rf, Interpedia,
Helsingfors stad, Rädda Barnen rf och Våra gemensamma barn rf.
Interpedias nyhet 28.9.2017 ”Pohjoismailla on hyvät edellytykset
vastaanottaa adoptiolapsia – Pohjoismainen adoptiokonferenssi
Helsingissä 29.9.2017”

Temat för konferensens öppna seminarium var aktuella fenomen inom adoption, särskilt sociala medier
och deras roll då adopterade till exempel söker efter
sina rötter. NAC-konferensen fick beröm både för de
smidiga arrangemangen och för det aktuella och
högklassiga programmet.
”Det nordiska samarbetet hjälper mig i mitt dagliga
arbete. Vi delar i god anda erfarenheter och information om situationen i de olika kontaktländerna och
samtidigt kan vi lära oss av andra organisationer.
Under de årliga mötena är det fint att träffa kolleger
och höra om adoptionsläget i andra nordiska länder”,
berättar Interpedias adoptionsansvariga och nyblivna
vice ordförande för NAC:s styrelse Marika Elmeranta.
Interpedias nyhet 20.10.2017 ”Pohjoismainen adoptiokonferenssi
keräsi asiantuntijat yhteen”

”Seminariet som både var givande och tankeväckande
avslutades med en paneldiskussion med adopterade
vuxna som paneldeltagare. Paneldiskussionen modererades av Anja Wikstedt, som även fungerade som
konferencier för hela seminariet. Panelen sammanfattade de teman som behandlats under dagen, särskilt
diskuterades vilka möjligheter och risker användningen av sociala medier kan medföra då någon letar efter
sina rötter. Paneldeltagarna var eniga om att då den
adopterade söker efter sina rötter är det inte endast
den adopterade som påverkas utan också adoptivfamiljen och de biologiska släktingarna, med andra ord
alla parter i adoptionstriangeln. Panelen utryckte även
vikten av en öppen diskussion mellan den adopterade och föräldrarna. Utan öppenhet och tillit kan det
hända att den adopterade inte vågar berätta om sina
erfarenheter som i värsta fall kan handla om att ha
blivit sviken eller utsatt för missbruk på nätet.”
Minna Ala-Orvola i Interpedias blogg 30.11.2017
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Interpedias tjänster efter adoptionen

A

ntalet kunder som anlitade tjänsterna efter adoptionen
ökade alltjämt. Under 2017 utvecklades kundbetjäningen och tjänsternas struktur, samtidigt fortsatte arkiveringen av material. Framtidens stora utmaning är att få tillräckliga resurser för att erbjuda högklassiga tjänster efter
adoptionen då antalet kunder ökar.
Kunderna tar kontakt med Interpedia då de vill ha information om sin bakgrund eller då de vill ha hjälp med planeringen av sin återresa. Under ett möte på Interpedias kansli
kan den adopterade bekanta sig med sin bakgrund. Vid behov kontaktas den adopterades födelseland för ytterligare
information. Personalen som sköter tjänsterna efter adoptionen svarar också på kontaktförfrågningar från de adopterades födelseland. Kontakt tas då med den adopterade som
kan få stöd av personalen vid delgivningen av informationen. Personalen sköter också vid behov informationen till
adoptivfamiljerna ifall praxis i något ursprungsland ändras.
Behovet av att finna sina egna rötter varierar, därmed
varierar också stödbehovet. Det är bra att man nu ingående diskuterar tjänsterna efter adoptionen, och att man
utformar nya stödformer både i de mottagande länderna
och i adoptionsländerna med beaktande av alla parter i
adoptionstriangeln.

En av Interpedias anställda, som sköter tjänsterna efter adoptionen,
besökte Etiopien under en arbetsresa i månadsskiftet oktober/
november 2017. Hon bekantade sig i synnerhet med barnhem och
deras personal.

Marja Utela i Interpedias blogg 16.1.2018

Interpedias sommarläger – möten och
kamratstöd för adopterade barn och unga
Sommarlägren är en mycket viktig del av de tjänster
efter adoptionen som riktar sig till adopterade.
Interpedia arrangerade i samarbete med Lasten Kesä
ry ett sommarläger för internationellt adopterade
barn och unga i Hauhon lomakeskus 30.6–4.7.2017.

63 barn och unga deltog i Interpedias sommarläger.
Syftet med sommarlägret var att genom kamratstöd stödja
identiteten hos adopterade barn och unga som bor på olika håll i Finland. Utifrån responsen lyckades vi bra med uppdraget. Ungefär hälften av lägerdeltagarna var adopterade
till Finland via Interpedia och hälften via andra finländska
adoptionstjänstorgan.
”Det var underbart att träffa vänner som jag inte sett på länge.
Det var igen trevligt att bli bekant med nya människor och
att träffa gamla bekanta. De här lägren är viktiga för mig,
här träffar jag kamrater som det inte blir av att träffa mer
än en gång om året.”
Loviisa Mäenpää, som deltog i sommarlägret, i Interpedias blogg
9.8.2017 (på finska)
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År 2017 fick lägren inte understöd av Undervisnings- och
kulturministeriet, därför försöker Interpedia finna nya finansieringskällor för denna viktiga form av tjänster efter adoptionen.

ADOPTIONSTJÄNST

Kampanjen #Adoptionsglädje

V

i ordnade tillsammans med andra adoptionsaktörer för första gången kampanjen #Adoptionilo/
#Adoptionsglädje i samband med de adopterades
dag i mars 2017. Med kampanjen #Adoptionsglädje ville vi påminna om att adoptivfamiljerna och de adopterade lever till stor del ett helt vanligt vardagsliv. Under
en vecka delade adoptionsorganisationerna, adoptivfamiljerna och de adopterade berättelser om vardagslivet
i sociala medier. Eftersom kampanjen blev framgångsrik
beslöt vi fortsätta med den också följande år.
”Jag har inte upplevt att adoptivföräldraskapet varit
särskilt tungt trots att det nog hänt oss både det ena
och det andra. Det är som med andra viktiga saker,
om jag upplever att det här är min grej så känns det
inte svårt att offra tid och möda på det.”
Kamratstödet har verkligen varit viktigt för familjen
Koivisto: ”Det här gänget vet på riktigt vad det är fråga
om. Fastän vi lever ett vanligt familjeliv, är det bara
andra adoptivfamiljer som verkligen förstår vad adoptivföräldraskapet innebär.”
”Vi lever ett glatt och fartfyllt liv. Vi skulle kunna
bekymra oss för så mycket, men vi tar emot det som
kommer, med humor, och vi lever här och nu.”
Från adoptivmamman Tarja Koivistos intervju i Interpedias blogg
under kampanjen #Adoptionsglädje 13.3.2017 (på finska)

”För ungefär 15 år sedan ringde telefonen. Jag var
hemma med min tvillingbror och min mormor när
mamma ringde för att berätta att vi har blivit storasyskon. Jag började gråta av lycka då jag hörde att vi
har fått en lillasyster från Kina som vi snart skulle få
åka efter. Äntligen!”
Linn Ahlfors skrev i Interpedias blogg under kampanjen #Adoptionsglädje om att vara storasyster 14.3.2017

INTERPEDIAS UTLÄNDSKA ADOPTIONSTJÄNSTORGAN
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
FOLKREPUBLIKEN KINA:
• China Centre for Children's Welfare and
Adoption (CCCWA), Beijing
INDIEN:
• Central Adoption Resource Agency (CARA), New Delhi
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)
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Utvecklingssamarbete
Under 2017 stödde Interpedia 16 program och projekt med syftet att
förbättra barnens ställning och främja barnens rättigheter i sju olika länder,
i samarbete med 14 partnerorganisationer. Utrikesministeriet beviljade
Interpedia sammanlagt 407 375 euro i projektunderstöd för år 2017.
”Utrikesministeriet sammankallade 1.2.2017 medborgarorganisationerna till diskussion om frågor som
kräver gemensamma ansträngningar av de finländska
aktörerna under de kommande åren. Diskussionen
återgick gång på gång till den brännande frågan: vårt
utvecklingssamarbete håller allt högre nivå men finansieringen har trots det kraftigt skurits ned.
Tillsammans funderade deltagarna på hur utvecklingssamarbetet kan få synlighet och hur positiva attityder
kan skapas. Vi måste alla berätta om resultaten av vårt
arbete, så att finländarna kan vara genuint stolta över
det som uppnås inom utvecklingssamarbetet.
Samma frågor diskuteras också hos Interpedia då vårt
utvecklingssamarbete 2018 fyller 40 år, samtidigt som vi
under innevarande och följande år förbereder oss på radikala nedskärningar i vårt arbete och vår finansiering.”
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 2.2.2017 (på finska)

Två nya projekt, ett i Nepal och ett i Etiopien, inleddes under 2017. Ett av de nya projekten är det fyraåriga utvecklingssamarbetsprojektet i Patans avlägsna landsbygdsområden. Projektet genomförs i samarbete med vår nya
partnerorganisation Patan Community Based Rehabilitation
Organisation dvs. Patan CBR och med vår gamla partner-

UTVECKLINGSSAMARBETSPROJEKT
GENOMFÖRDA 2017 MED STÖD AV
UTRIKESMINISTERIET I FINLAND:
LAND
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SAMARBETSORGANISATION OCH
PROJEKTETS NAMN

PROJEKTTID

ETIOPIEN BERHAN LEHETSANAT:
EN SKOLA FÖR ALLA – UTBILDNING FÖR
BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING,
FORTSÄTTNINGSPROJEKT

2017–
2018

NEPAL

LOO NIVA & PATAN CBR:
SKOLAN TILLHÖR ALLA
– SKOLMILJÖNS UTVECKLINGSPROJEKT I NEPAL

2017–2020

NEPAL

CWISH:
STÄRKANDE AV BARNSKYDDET I NEPAL

2015–2017

NEPAL

LOO NIVA:
HÖGKVALITATIV UTBILDNING FÖR
BARNEN I VÄSTRA NEPAL

2015–2017

organisation Loo Niva. Vår nya partnerorganisation tillför
projektet viktig kunskap inom funktionshinderområdet.
Patan CBR är en icke vinstdrivande, politiskt obunden social organisation som grundades 1999 i syfte att erbjuda
barn med särskilda behov habilitering.
Interpedia och det etiopiska funktionshinderprojektet, som vi driver i samarbete med organisationen Berhan Lehetsanat, valdes hösten 2017 med i en verksamhetsgranskning som Utrikesministeriet beställt och som
redovisningsbyrån KPMG utförde. Responsen om organisationernas verksamhet och projektets resultat var god.
Under verksamhetsåret gjorde vi två arbetsresor till
både Nepal och Etiopien. Där träffade vi alla våra samarbetspartner och under resorna besökte vi också Finlands ambassader. Under 2017 var det oroligt i Etiopien
och Bangladesh, vilket försvårade verksamheten i dessa
länder. Under hösten 2017 kom rohingya-flyktingar över
gränsen från Myanmar till södra delarna av Bangladesh
och Interpedia samlade in medel för att hjälpa dem.
Under 2017 åkte två volontärer via Interpedia till Nepal.

UTVECKLINGSSAMARBETE

Arbete för en bra barndom
med stöd av bidragsgivare
Under 2017 genomförde vi med stöd av Interpedias 1 142
faddrar och månadsgivare 11 program i 7 olika länder.
Programmen stödde i huvudsak barnens möjlighet till
skolgång. En del program innehöll dessutom utbildning
för barnen, föräldrarna och hela kollektivet exempelvis
om funktionsnedsättning och barnens rättigheter. Också
småskaligt företagande och olika metoder för inkomstgenerering stöddes. En del program erbjöd familjerna terapi- och socialtjänster, olika fritidsaktiviteter och vårdprogram. Andra program stödde till exempel barnhem.
Samarbetet med Sabera i Indien avslutades under 2017.
Under dessa tider då statsfinanserna stramas åt och
vår egen bekvämlighet är hotad vänder vi oss ofta inåt
och solidariteten minskar. Den bästa investeringen vi
kan göra, om vi ändå vill att allt ska bli bättre, är att
fortsättningsvis försöka säkra möjligheten till en trygg

uppväxt och utveckling för alla barn. För framtiden
ligger i barnen.
Interpedia arbetar tillsammans med sina partnerorganisationer för de mest utsatta människorna. Barnen
som stöds är fattiga och marginaliserade och få har
möjligheter att påverka sin egen situation fastän
viljan finns. Men i dessa barn ligger också framtiden
och barnen har obegränsad potential. Att möjliggöra
skolgång för en flicka i Bangladesh eller ge kryckor till
en elev i Etiopien är enkla gärningar, men samtidigt en
investering i framtiden.
Saana Hokkanen, som praktiserade våren 2017 inom Interpedias
utvecklingssamarbete, i Interpedias blogg 19.6.2017 (på finska)
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Interpedias
utvecklingssamarbete
och fadderverksamhet

2017

ETIOPIEN
STÖD FÖR UTFATTIGA FAMILJER
Bethlehem Family Development Programme (BFDP),
Debre Zeit
BFDP:s verksamhet fokuserar på att stödja familjer och
handleda dem så att de kan 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
Eleverna 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.

UTBILDNING OCH HABILITERING FÖR BARN MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Berhan Lehetsanat, Debre Zeit

Berhan Lehetsanat har som mål att förbättra möjligheterna till skolgång för de barn i området som har funktionsnedsättning. Organisationen bedriver också upplysningsverksamhet bland annat kring de verkliga orsakerna till
funktionsnedsättningar och hur man kan förebygga dem.
”Under min uppföljningsresa i april 2017 träffade jag
många barn med olika slags funktionsnedsättningar
och deras föräldrar som samlats i områdets skola
för att berätta hur Berhan Lehetsanats arbete hade
förändrat deras liv. Tidigare hade de familjer där det
fanns ett barn med funktionsnedsättning öppet diskriminerats och rentav utsatts för anklagelser eftersom
funktionsnedsättningen ansågs vara ett straff för onda
gärningar eller en följd av en förbannelse.
Abush, 19 år, studerar datateknik vid en yrkesskola.
Han hade en hel del att säga på träffen och talade
med stark självkänsla. Han vill vara ett exempel och
en förebild för yngre barn med funktionsnedsättning
och bidra till att de kan få stöd. ”Det finns flera slag av
funktionsnedsättningar, men många som drabbats
kan ändå nå fram till samma mål som andra människor”, sade han med eftertryck.”
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 5.5.2017
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DAGHEM OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK
FÖR DE FATTIGASTE BARNEN
Maedot, Addis Abeba

Maedot bedriver ett imponerande arbete för barnen i
de fattiga familjerna i Addis Abeba och på den omgivande landsbygden. I samarbete med Maedot har vi grundat sammanlagt tre daghem i Addis Abebas fattiga områden, i Woliso och i Dilela.
"I Maedots arbete tilltalades våra barn av att de etiopiska barnen får ordentlig mat i samband med dagvården. Särskilt tanken på att barnen i Etiopien skulle
vara tvungna att gå hungriga hela dagen påverkade
våra barn."
– Givarfamiljens mamma
Marja Utela berättade om en finländsk familjs donation till
daghemmet i Maedot i Interpedias blogg 9.5.2017

”Under hösten lyckades vi samla in tillräckligt med
medel för att grunda ett andra daghem. Vår samarbetspartner Maedot öppnade i början av oktober ett
nytt daghem i staden Woliso väster om Addis Abeba.
Maedots tidigare lärare har fått fortbildning i småbarnspedagogik, och daghemsbarnen har valts från
det omgivande fattiga området bland de familjer som
socialbyrån anvisat. Mammorna till dessa 30 barn,
som har det största behovet av stöd, är i huvudsak fattiga ensamförsörjare.

UTVECKLINGSSAMARBETE

Jag besökte under min resa också daghemmet som
startade i Addis Abeba för ett år sedan. Barnen i daghemmet i Ketema har börjat för cirka ett år sedan. Nya
barn får börja på daghemmet när de nuvarande flyttar
till skolan.
Utöver ett mellanmål får barnen under dagen en näringsrik, varm måltid som man köper från ett kooperativ grundat av fattiga ensamförsörjare. På detta sätt
understöder man också mammornas uppehälle.”
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 24.11.2017

NEPAL

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

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 möjlighet 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.

ungdomsklubben arrangerat, där barnäktenskapens
skadlighet behandlades i form av ett skådespel. ’I
ungdomsklubben har jag lärt mig att hjälpa andra och
lösa problem’, berättade Harish.”
Ilona Kalliola i Interpedias blogg 8.3.2017 (på finska)

”Många ungdomar vill uppriktigt nu och i framtiden
påverka förhållandena i sitt samfund och sin by. Med
hjälp av Loo Niva har många unga hittat sin egen väg
och fått nödvändigt stöd. Det är viktigt för de nepalesiska barnen och ungdomarna att hitta sin egen väg
så att deras motivation att gå i skola bevaras.”
Reetta Turpeinen, som arbetat som Interpedias volontär i Nepal, i
Interpedias blogg 4.8.2017 (på finska)

”Fastän statistiken över skolgången i Nepal redan
börjar se lovande ut, lär man sig nödvändigtvis inte
något i skolan, därför är det viktigt att utveckla skolornas kvalitet. Många elever går till fots till skolan i flera
timmar i väder som väder och då är det önskvärt att i
gengäld få undervisning av god kvalitet. Loo Niva har
med sin verksamhet fått utbildningens nivå och närvarosiffrorna att stiga i de statliga skolorna på området.
Under min resa träffade jag den 13-åriga pojken Harish
som studerar på åttonde klassen och är ungdomsklubbens ordförande i sin skola i Ajayameru. Då vi besökte
skolan var Harish konferencier för programmet som
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HABILITERING OCH UTBILDNING FÖR BARN MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Patan Community Based Rehabilitation Organization
(Patan CBR), Nepal
Patan CBR bedriver bildningsarbete så att föräldrarna kan
söka habilitering för sina barn och säkra barnens utbildning. Barnen erbjuds också dagvård, skolundervisning
och fysioterapi samt möjligheten att utveckla sina färdigheter i hantverk.
I ett utvecklingsland som Nepal, där fattigdom och
ojämlikhet fortfarande är allmänt förekommande problem, är situationen för barn med funktionsnedsättning på vissa håll mycket svår. I teorin erbjuder lagen
alla barn avgiftsfri grundutbildning på lika villkor.
Så är det i teorin. Verkligheten är ändå mycket annorlunda.
”Barn med funktionsnedsättning blir oftare än andra
utan utbildning. Orsakerna kan vara att inget stöd
beviljas eller att skolan inte är tillgänglig eller inte tar
emot barn med funktionsnedsättning – eller att föräldrarna inte vet om sitt barns rätt till utbildning eller
inte vill föra dem till skolan.”
Jag har varit i Nepal bara några veckor men jag vet redan nu att dessa berättelser om omständigheterna för
barn med funktionsnedsättning inte bara är hörsägen.
”Som tur finns det utöver dessa även underbara berättelser, framgångshistorier och livsöden som inger hopp
om en bättre framtid.”
Anna Kylmänen, som arbetat som Interpedias volontär i Nepal, i
Interpedias blogg 23.11.2017 (på finska)

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 funktionsnedsättning. FFC svarar för skolgångskostnaderna och
hjälper barnen att utbilda sig till ett yrke som passar dem.

UTBILDNING FÖR BARN I FATTIGA OMRÅDEN
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh
(PHREB), Chittagong

PHREB arbetar med att förbättra särskilt flickornas ställning och utbildning i de södra kustområdena i Bangladesh,
där flickornas ställning är exceptionellt svag.
Under hösten har cirka 600 000 rohingya-flyktingar
flytt våldet i Myanmar och kommit till Bangladesh.
Största delen av flyktingarna är barn. Vår partnerorganisation PHREB verkar i södra Bangladesh i området
kring Cox’s Bazar, dit stora mängder flyktingar kommit
över gränsen. Under flyktingkrisen har PHREB börjat arbeta för att säkerställa också flyktingarnas rättigheter.
Utöver säkerställandet av de grundläggande behoven
försöker PHREB förhindra att barn utnyttjas och att
människohandel uppstår. Arbetet görs genom att övervaka att barnens rättigheter uppfylls och genom att
skapa trygga mötesplatser där barnen träffar pålitliga
vuxna och där de får psykosocialt stöd.
Vi berättade i Instagram om flyktingkrisens inverkningar på
PHREB:s verksamhet 24.10.2017

COLOMBIA
UTBILDNING OCH EN TRYGG UPPVÄXTMILJÖ FÖR FLICKOR
Jardín de la Niña María (JNM), barnhem i Bogotá

Barnhemmet har som mål att erbjuda flickor, som behöver skydd, en trygg och utvecklande uppväxtmiljö och
möjlighet till skolgång. Flickorna kommer från oroliga och
fattiga stadsdelar i Bogotá.

SYDAFRIKA
EN TRYGG UPPVÄXT FÖR BARN I MABOPANE
SA Cares for Life, Pretoria

I Mabopanes familjestödsprogram används stödet för
hela familjens bästa. För de flesta familjer räcker ett intensifierat stöd i 12 månader för att få dem på fötter igen.
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INDIEN

THAILAND

UTBILDNING FÖR BARN I SLUMMEN I DELHI OCH
HABILITERING AV BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Delhi Council for Child Welfare (DCCW)

FATTIGDOMENS ONDA CIRKEL BRYTS MED UTBILDNING
PROJECT L.I.F.E. FOUNDATION

DCCW stöder utbildning för barn från fattiga familjer genom stipendier, stödundervisning och rådgivning. DCCW:s
center Bal Chetna erbjuder barn med funktionsnedsättning habilitering och specialundervisning samtidigt som
barnens föräldrar erbjuds 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 är drygt etthundra barn med funktionsnedsättning.
Programmet stöder också barnens skolgång.

Project L.I.F.E. hjälper fattiga familjer i sådana områden
där andra biståndsorganisationer inte arbetar. Barnens
skolgång och familjerna stöds så att barnen inte behöver tas ur skolan för att arbeta.
”Familjerna berättade om hindren för barnens skolgång och om den långa skolresan i en het buss. Farfar
skulle ha kunnat köra barnet till skolan med sin moped
men den hade gått sönder och det fanns inte pengar
till reparation. Från grannhuset kom det gäster för att
träffa flickan som berättade att hon längtar efter att få
komma med i fadderprogrammet.
I de fattiga områdena märks verkligen ojämlikheten
i det thailändska samhället. I landet finns ändå goda
förutsättningar att arbeta sig upp till medelklassen
med hjälp av utbildning. Till det räcker ibland till och
med ett litet stöd.
’Jag vill tacka finländarna för stödet och möjligheten
att studera’, sade Wannapa som avslutning på vårt
möte.”
Anja Ojuva i Interpedias blogg 23.5.2017 (på finska)
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Utvecklingssamarbetets
resultat och
fadderinformation
Under sommaren 2017 förde Interpedia fram utvecklingssamarbetets resultat i de sociala medierna i kampanjen
#Kehitystulos och i en serie av blogginlägg om nepalesiska unga vuxna som fått fadderstöd.
”Fortfarande ser jag så många barn som har samma
utmaningar som jag hade. De här barnen skulle behöva
få samma möjligheter som jag fick när jag var ung.”
Lasta, 21 år, från byn Khokana, i Interpedias blogg 12.7.2017
(på finska)

”Utan Loo Nivas stöd skulle jag antagligen leva ett
mycket annorlunda liv. Jag tror att jag skulle ha gift
mig och fått barn väldigt tidigt, som många kvinnor
som inte har möjlighet att studera gör.”
Asleen, från byn Khokana, i Interpedias blogg 27.10.2017

Vi sände faddrarna två fadderbrev och faddrarna till enskilda barn fick hälsningar från sina fadderbarn. Därtill
sände vi faddrarna två allmänna nyhetsbrev om utvecklingssamarbetet. Under verksamhetsåret uppdaterade vi
också flera broschyrer om utvecklingssamarbetet. De som
beställt det elektroniska nyhetsbrevet om Interpedias utvecklingssamarbete fick fem brev under året.

Evenemang och global fostran
Under 2017 gjorde vi skolbesök i Österbotten med temat
global fostran. Vi deltog i Kepas projekt Koulu maailmaa
muuttamaan (Skolan förändrar världen), där vi använde
oss av läromedel om mänskliga rättigheter och barnens
rättigheter, vilka vi tidigare utarbetat i samarbete med
andra organisationer.
”'Att alla inte har det lika bra som vi', 'Alla barn ska
få växa'. Det här är bara några av de fina saker som
barnen sade."
Linn Ahlfors skrev om Interpedias skolbesök
i Vasa i vår blogg 11.12.2017

Vi informerade om utvecklingssamarbete och global fostran i början av året på utbildningsmässan Educa och i maj
på festivalen Världen i byn.
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Interpedia 2016

SUOMI

2018

Kalenteri-Kal
ender

Lapsi ja eläin
Barn och dju
r
Child and An
imals

Kommunikation
Under 2017 utformade vi Interpedias kommunikationsplan 2018–2020. Utöver webbplatsen var de sociala medierna våra viktigaste kommunikationskanaler.
I slutet av året fick medlemmarna och faddrarna Interpedias väggalmanacka för 2018 med temat Barnet och djur.
Årsboken för 2016 utkom sommaren 2017 på finska,
svenska och engelska på Interpedias webbplats och i
tryckt version.

facebook.com/interpedia
twitter.com/interpedia_ry
instagram.com/interpedia
www.youtube.com ➞ Interpedia
interpedia.fi/blog_post

Ekonomi
År 2017 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet
med adoptionstjänstavgifter, som adoptionssökandena
betalade, samt med det till adoptionsverksamheten riktade verksamhetsunderstödet (226 000 euro) från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.
STEA administrerar de understöd av Veikkaus Ab:s avkastning som riktar sig till social- och hälsoorganisationerna.
Interpedias utvecklingssamarbete finansierades under
verksamhetsåret med privata fadderdonationer, med enskilda donationer och med projektfinansiering från Utrikesministeriet i Finland.
Under 2017 fick Interpedia 407 375 euro i projektunderstöd från Utrikesministeriet. Insamlingsresultatet för

fadderverksamheten var 284 279 euro och övriga donationer utgjorde totalt 13 297 euro. Verksamheten inom
Interpedias utvecklingssamarbete måste anpassas enligt
den sjunkande projektfinansieringen.
Understödet för adoptionsverksamheten från Socialoch hälsoorganisationernas understödscentral STEA och
understödet för utvecklingssamarbetsprojekten från Utrikesministeriet har stor betydelse för organisationens
ekonomi.
Därtill fick Interpedia understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och av Otto A. Malms donationsfond
för bland annat global fostran i finlandssvenska skolor.
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Interpedias organisation
31.12.2017

FÖRENINGSMÖTET
Medlemmarna
Styrelsen
Verksamhetsledare
Anja Ojuva
PM, psykoterapeut

ADOPTIONSTJÄNSTEN

STÖDTJÄNSTER

UTVECKLINGSSAMARBETET

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari
PM

Organisationskoordinator
Annariina Seppä
FM

Adoptionsansvariga

Informatör
Marja Utela
FM

Chef för
utvecklingssamarbetet
Ilona Kalliola
PM

Marika Elmeranta
PeK
Eija Kiiskinen
FM
Socialarbetare
Malla Jauhiainen
SVM

Organisationsplanerare
Minna Ala-Orvola
SVM

Adoptionssekreterare
Wilma Pomell
FM
Organisationsassistent
Linn Ahlfors
PK

Medlemmar 2017
Föreningen hade i slutet av året 853
medlemmar (2016: 940). Andelen
svenskspråkiga medlemmar var 19 %
(2016: 20 %).
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Ansvarig för
fadderverksamheten
Elsa Korhonen
FK

INFORMATION OM INTERPEDIA

Interpedia – världens alla barn
Interpedia grundades 1974 och är en
religiöst och politiskt obunden finländsk medborgarorganisation vars
verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter och principerna i Haagkonventionen. Interpedia har cirka 900
medlemmar.
Från början av 2016 grundar sig
Interpedias verksamhet på organisationens målprogram 2016–2020,
där den huvudsakliga visionen är att
främja barnens rätt till en balanserad

utveckling och en trygg uppväxtmiljö
genom adoptionsverksamhet, utvecklingssamarbete 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 genomför Interpedia, med stöd av Utrikesministeriet och i samarbete med
sina partnerorganisationer, projekt i

Etiopien och Nepal. Utöver dessa förmedlar Interpedia årligen stöd från
sina drygt 1 100 månadsgivare och
faddrar till ungefär 4 000 barn i Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien,
Nepal, Sydafrika och Thailand.
Interpedia försöker främja tolerans
genom att föra fram information om
utvecklingssamarbetet och dess möjligheter. Föreningens material kring
global fostran kan användas exempelvis i olika utbildningar eller i övrig undervisning.

Interpedias styrelse 2017
ORDFÖRANDE:

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

STYRELSEMEDLEMMAR:
Jonathan Andersin
jur.mag., Senior Legal Counsel, Fondia Abp
Anu Kallio
pol.mag., chef för vård- och rehabiliteringstjänster,
Ylöjärvi stad
Thomas Nukarinen
ped.mag., ansvarig för småbarnspedagogik,
Liperi kommun
Lasse Rantala
med.dr. i allmänmedicin, läkare,
hälsovårdscentralen i Salo
Markku Riissanen
studentmerkonom, eMBA, Vice President,
OP-Pohjola Osk
Ari Turunen
pol.lic., chefredaktör, Le Monde Diplomatique
Finland

SUPPLEANTER:

Interpedias landskontor
och kontaktpersoner
Juristen Ana Maria Fernandez fortsatte som kontaktperson i Colombia och Gireeja Rajesh som
kontaktperson i Indien.

Ursula Helsky-Lehtola
tradenom (högre YH), kommunikationsplanerare,
Tammerfors yrkeshögskola (TAMK),
kommunikationstjänster
Eija Littunen
pol.mag., socialarbetare, Loimaa stad
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STÖD 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 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.

Ett barn har
rätt till en bra
barndom.

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

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

Du kan också stödja
vårt arbete genom en

ENGÅNGSDONATION!
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