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LEDARARTIKEL

Delaktig i barnens gemenskap
”Ett litet barn får sitt namn vid dopet och släkten är samlad för att fira. Jag har
som utomstående fått en inbjudan till denna känslofyllda fest eftersom jag
för länge sedan varit med som adoptionsarbetare i processen genom vilken
barnets pappa kom till Finland. Jag är rörd över äran, över det att jag får vara
med som en liten del av denna gemenskap som tagit emot ett barn.”
I fjol pratade vi mycket om kollektivt föräldraskap. Adoptivbarnet blir inte bara en del av kärnfamiljen utan också
släktingar och familjevänner, lärare och andra professionella pedagoger och ibland även sjukvårdspersonal påverkar barnets liv och uppväxt. Hur viktigt är det inte för
barnet att bli del av en större helhet, att bli sedd från
många olika håll. Barnpsykiater Jukka Mäkelä har talat
om betydelsen av en godkännande blick. Det behöver vi
alla och barnen alldeles särskilt.
Adoptionsarbetaren är en expert som ansvarar för att
processen förlöper lagenligt med hänsyn till barnets bästa.
Att sköta arbetet professionellt betyder inte att alla känslor sätts åt sidan. I det här arbetet finns ett särdrag, nämligen att varje barn lämnar ett spår även i oss som arbetar professionellt. Det blir konkret till exempel då barnet
gästar oss på kontoret. Då ser vi med egna ögon det lilla
barnet vars uppgifter vi bara sett på papper och som
vi endast sett på bilder och/eller i videon. Vi ser barnet,
som känner igen sin förälder och som kan söka skydd
hos denna, med kanske en helt ny klarhet i sin blick. Då
vet vi att vi är på rätt spår. ”Det finns magi i det här arbetet”, sammanfattade vår kontaktperson i Indien Gireeja
Rajesh i sin intervju.

FADDRARNA FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
Magi ser vi ofta även i vårt utvecklingssamarbete. I fjol
koncentrerade vi oss på att utreda i synnerhet barnarbetarnas ställning i Nepal inom ramen för vårt projekt Med
vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation. I projektet har vi sett att långvarig påverkan på sociala missförhållanden är möjlig. Antalet barn som arbetar
som hemhjälpar i Kathmandudalen har minskat märkbart
och de får hjälp på många sätt. De nepalesiska organisationerna har förenat sina krafter och därigenom har det
varit möjligt att påverka landets nya grundlag där barnets rättigheter nu har en synlig roll.
I fadderprogrammen ser vi kontinuerligt exempel på
hur utbildning kan förändra ett barns och hela familjens
liv eller hur stöd och råd om inkomstgenerering kan hjälpa ensamförsörjare ur fattigdomen. Det är en stor glädje att delta i arbetet som Interpedia har gjort redan i 40
år, allt från år 1978 då det första fadderprogrammet startade i Indien.

från en förening som grundades av familjerna till en professionell organisation, som har myndighetsåligganden.
Hur passar medlemmarna in i denna ekvation? På vilket
sätt kan vi berätta att medlemmarna har en väldigt stor
betydelse för vår verksamhet?
Fastän medlemsaktiviteten endast betyder en betalning av den årliga medlemsavgiften, får vi trygghet och
motivation då vi vet att denna gemenskap står vid vår
sida. Med hjälp av medlemsavgifterna kan vi till exempel
upprätthålla relationerna till våra samarbetsländer även
under svåra tider, när finansieringen är osäker eller när läget i samhället orsakar en tystare period i vårt samarbete.
Under sådana tider är kontinuiteten i kontakten viktig
för att vi ska kunna bevara de relationer som hjälper oss
att fortsätta vårt arbete då läget förbättras. Relationerna
stöder oss också då vi producerar de allt mer efterfrågade tjänsterna efter adoptionen och då vi gör långsiktigt
förändringsarbete inom utvecklingssamarbetet. Allt detta är arbete för en bra barndom. Tack för att ni deltar!
Ett stort tack för det gångna året även till alla Interpedias kunder, månadsgivare, faddrar, adoptionens och utvecklingssamarbetets partner, finansiärer, samarbetsnätverk och till Interpedias styrelse och personal. Alla barn
som berörs av vår verksamhet ska ha ett särskilt tack. Er
berättelse berör också oss och jag är glad att jag får vara
med i den berättelsen.
Anja Ojuva
verksamhetsledare

MEDLEMMARNA ÄR FÖRENINGENS GRUNDVAL
Medborgarorganisationernas medlemskap har ändrat
form under årtiondenas lopp. I organisationerna diskuteras nu vilken form av medlemskap som skulle vara vettig
under detta årtusende. Också Interpedia har ändrat form
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Internationell
adoption 2018
Interpedia har bevarat sin starka ställning
som förmedlare av internationella adoptioner,
även om färre barn adopterades till Finland via
organisationen än året innan. Under 2018 kom
28 adoptivbarn till Finland via oss (2017: 40).
Interpedias andel av alla internationellt
adopterade barn som kom till Finland via
adoptionstjänstorgan var 54 % (totalt 52 barn,
år 2017: 70/57 %). Via Interpedia har sammanlagt
2 184 adoptivbarn kommit till Finland.

Barnen som adopterades till Finland under 2018 var 0–6
år gamla. Största delen dvs. 22 barn var i åldern två år
eller yngre. Ettåringarna (11) var den största åldersgruppen medan den näststörsta var barn under ett år (6). Av
barnen som anlände var 13 pojkar och 15 flickor.
I slutet av verksamhetsåret hade Interpedia sammanlagt 120 kundrelationer (2017 sammanlagt 127 kundrelationer). I slutet av 2018 fanns det sammanlagt 73 ansökningar i Interpedias kontaktländer (2017: 58).

”Antalet adoptivbarn som anlänt via samtliga adoptionstjänstorgan har sjunkit till den nivå som rådde under början av 1990-talet. Samtidigt har den alarmerande
trenden av en sjunkande nativitet i Finland väckt livlig
diskussion, nu sträcker sig dessa allt vanligare hinder för
familjebildning även till den internationella adoptionen”,
konstaterar verksamhetsledare Anja Ojuva.
Interpedias nyhet 3.1.2019 ”Vuonna 2018 Suomeen saapui Interpedian kautta 28 adoptiolasta” (Under 2018 kom 28 adoptivbarn till
Finland via Interpedia)

I slutet av verksamhetsåret hade Interpedia sammanlagt 120 kundrelationer (2017 sammanlagt 127 kundrelationer).
I slutet av 2018 fanns det sammanlagt 73 ansökningar i Interpedias kontaktländer (2017: 58).
ADOPTIVBARN SOM ANLÄNT TILL FINLAND VIA INTERPEDIA ÅREN 2008–2018
Bulgarien Sydafrika
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Självvärdering,
infoträffar
och möten
Numera är adoptionsarbetet i allt högre grad individuellt
och skräddarsytt. Adoptionstjänstens personal träffar de
sökande under väntetiden så regelbundet som möjligt
och samarbetar aktivt med konsulterande läkare.
Informationsträffarna om adoption och kontaktländer
var igen en viktig del av adoptionstjänstens verksamhet.
Under 2018 arrangerade vi 43 infoträffar, av vilka en del
hölls på svenska eller engelska. Cirka 430 personer deltog i dessa träffar. Fortsättningsvis arrangerade vi infoträffar även utanför huvudstadsregionen, i Jyväskylä, Uleåborg, Jakobstad, Tammerfors och Åbo.
Vi fortsatte aktivt med verksamhetens självvärdering
och utveckling utifrån den respons vi fått av våra kunder och samarbetspartner. Ett bra stöd i detta arbete gav
ARTSI-verksamheten som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.
Vi arrangerade i samarbete med andra adoptionsaktörer en adoptionsdag som innehöll bland annat expertföreläsningar. Den traditionella utbildningen för adoptivbarnens mor- och farföräldrar och andra närstående var
alltjämt populär.
Det aktiva samarbetet fortsatte mellan de tre adoptionstjänstorganen som är verksamma i Finland, Interpedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads socialverk.
Socialarbetare Malla Jauhiainen representerade Interpedia i styrgruppen för Våra Gemensamma Barn rf:s adoptionskuratorverksamhet.
Redan under många år har Interpedia, tillsammans
med de andra adoptionstjänstorganen, försökt påverka höjningen av adoptionsbidragen. Från början av
nästa år sker höjningen äntligen. De förhöjda bidragen
gäller familjer till vilka ett barn utses efter 1.1.2019. De
som adopterar från Interpedias kontaktländer får en
bidragshöjning på 2000−6000 €.
Interpedias nyhet 20.12.2018 ”Adoptiotuki nousee”
(Adoptionsbidraget höjs)

Tack Uleåborg och Rädda Barnen rf:s regionkontor i norra Finland
för det trevliga informationsevenemanget och det goda samarbetet!
(Interpedia på Instagram 17.9.2018)

Interpedia är medlem i adoptionsnämndens plenum som
är underställt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården Valvira. Interpedia representerades av adoptionstjänstens chef Salla Hari som ordinarie medlem och
verksamhetsledare Anja Ojuva som ersättare. Anja Ojuva
var även medlem i Centralförbundet för Barnskydds (LSKL)
delegation för förebyggande arbete.
Adoptionssökandena fick under 2018 per e-post åtta
nyhetsbrev, två gånger en broschyr om kontaktländerna,
landspecifik information och information om evenemang.
Därtill fick adoptionssökandena två brev av verksamhetsledaren (inför midsommaren och julen).
”Jag mötte mitt barn i barnhemmets lekrum veckan
efter första maj. Jag och min man satte oss på golvet
mitt bland barnen och med detsamma kom vårt eget
barn fram till oss. Spänningen var stor för både oss och
barnet. Den dagen skrattade och grät vi många gånger.
På kvällen på hotellet somnade barnet på mitt bröst
och sov där hela natten. Följande dag i domstolen blev
vi alla rörda av den nya familjens begynnelse. När jag
skriver detta har jag varit mamma i fem dagar. Fem av
de lyckligaste dagarna i mitt liv.”
Noora Friman gästade Interpedias blogg 13.5.2018 med texten
”Viisi päivää äitinä” (Mamma i fem dagar)

Det understöd som beviljades av
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr
möjliggjorde produktionen av svenskspråkigt material inom vår adoptionskommunikation.
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Aktivt samarbete och tjänsteresor
Personalen vid Interpedias adoptionstjänst besökte under verksamhetsåret
många kontaktländer där de förhandlade med våra samarbetspartner och träffade
myndigheter som sköter adoptionsärenden. Även våra samarbetskontakters besök
i Finland är viktiga och stärker det ömsesidiga förtroendet.

Hälsningar från Indien! Adoptionstjänstens personal, som är på tjänsteresa i Indien, har träffat landets centralmyndighet och vår kontaktperson samt besökt barnhem. (Interpedia på Instagram 11.1.2018)

Tjänsteresan i Sydafrika fortsätter: i går stod i tur att hämta en
adoptivfamiljs pass från Finlands ambassad i Pretoria och att ha
möte med passtjänstemannen.
(Interpedia på Instagram 17.5.2018)

Hälsningar från Sydafrika! Den första arbetsdagen på Abbas kontor
är nu slut: vi förde goda och viktiga diskussioner.
(Interpedia på Instagram 15.5.2018)
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Adoptionstjänstens kontaktperson i Delhi, Gireeja Seth Rajesh, besökte
Finland i början av augusti och tillbringade en intensiv vecka med oss.
Veckan innehöll infoträffar, familjeträffar, diskussioner med personalen
och en snabb visit till Indien-familjernas sommarträff i Lappland.

ADOPTIONSTJÄNST

Vår samarbetspartner i Thailand, Department of Children
and Youth dvs. DCY:s delegation besökte Finland som gäst
till alla adoptionstjänstorgan.
Vår adoptionstjänst har även ett aktivt samarbete med
Finlands ambassader i kontaktländerna och med kontaktländernas ambassader i Finland.

I slutet av november fick vi besök av våra kontaktpersoner i Colombia,
Ana Maria Fernandez och Jairo Correa Meija, samt Lorena Vargas som
är adoptionsansvarig hos vår samarbetspartner La Casa de la Madre y
el Niño (LCMN). Gästerna höll ett informationsmöte om adoption från
Colombia och träffade, förutom Interpedias personal, även familjer
som adopterat från Colombia och Colombia-sökande. På fiestan, som
Colombias ambassad arrangerade, fick Fernandez, Meija och Vargas
och Interpedia-deltagarna möjlighet att träffa många bekanta familjer
och glada barn. Barnen fick också tillfälle att träffa varandra och leka
och tumla om på den varma sandstranden.

”’Maten var jättegod och det var roligt att få spela
futis. Det var roligt att se att jag inte är den enda mörkhyade. Det var bra att Jairo pratade spanska för det är
det språk som talas i Colombia, av allt pratet fastnade
det i minnet.’

för adoptionstjänsten Salla Hari valdes att representera
Finland som suppleant i EurAdopts råd.
NAC:s möte, som hölls i Danmark, fokuserade på tjänsterna efter adoptionen och på det nordiska samarbetet
kring dessa frågor. EurAdopts möte hölls i Italien och även
där var tjänsterna efter adoptionen ett centralt ämne.

I EurAdopts trettonde möte deltog 24 länder. Föreläsningarna
handlade bland annat om tjänsterna efter adoptionen och om
de adopterades rätt till sitt ursprung.

För att kunna utbyta kunskap och erfarenheter har det
nordiska och europeiska samarbetet blivit en nödvändighet. Många former av aktivt samarbete görs också på det
praktiska planet, exempelvis arrangeras myndighetsbesök från olika kontaktländer tillsammans.

– Karen 10 år

Colombias ambassadör Mrs Betty Escorcia Baquero
har länge drömt om att arrangera evenemanget.
Festen blev lyckad och gav deltagarna många varma
minnen. Ett stort tack till Colombias ambassad för det
fina evenemanget, förhoppningsvis kan vi samlas någon gång på nytt under lika glada omständigheter! ”
Interpedias nyhet 5.12.2018 ”Interpedian Kolumbia-vieraiden työmatka huipentui iloiseen fiestaan” (Tjänsteresan för Interpedias
Colombia-gäster kulminerade i en glad fiesta)

Interpedia har varit en aktiv medlem i de internationella adoptionsorganisationerna Nordic Adoption Council
(NAC) och EurAdopt ända sedan verksamheten startade. Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta var
Finlands representant och vice ordförande i NAC. Chefen

Nyttigt nätverkande på NAC:s (Nordic Adoption Council) medlemsmöte. Tak, det var dejligt! (Interpedia på Instagram 29.9.2018)
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Interpedias tjänster efter adoptionen
Behovet av tjänster efter adoptionen ökade
alltjämt och för detta arbete fick Interpedia och
de övriga finländska adoptionstjänstorganen
understöd från anslaget som staten beviljat
Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården) och som är öronmärkt för
detta ändamål. Med hjälp av understödet kan
vi ha mer omfattande tjänster efter adoptionen
och utveckla nya former av tjänster.
De adopterade och adoptivfamiljerna 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 vårt kontor kan den adopterade bekanta sig
med sin bakgrund. Vid behov kontaktar vi den adopterades födelseland för ytterligare information.
Personalen som sköter tjänsterna efter adoptionen
svarar också på kontaktförfrågningar från de adopterades födelseland. Vi kontaktar då den adopterade och ger
stöd vid delgivningen av informationen. Vi sköter också
vid behov informationen till adoptivfamiljerna ifall praxis i något ursprungsland ändras. Därtill sköter vi den lagstadgade skyldigheten att arkivera handlingarna.
Under 2018 presenterade vi tjänsterna efter adoptionen
på fyra olika landsvisa träffar för adoptivfamiljer. Dessutom
arrangerade vi i samarbete med de övriga adoptionsaktörerna en infoträff för adopterade.
Under verksamhetsåret arrangerade vi en infoträff för
adopterade från Etiopien och en julfest som riktade sig
till adoptivfamiljer. Även på Colombia-familjernas fiesta
informerade vi om tjänsterna efter adoptionen.

Det var glad stämning på Colombia Fiestan i Ruoholahden Biitsi, stort
tack till alla arrangörer och deltagare för den fina dagen! Interpedias
team för tjänster efter adoptionen fanns på plats och berättade för
intresserade åhörare om tjänsternas potential.
(Interpedia på Instagram 2.12.2018)

Interpedias team för tjänster efter adoptionen arrangerade en julfest
för adoptivfamiljer 11.12.2018. På programmet stod information om
vilka möjligheter tjänsterna efter adoptionen ger. Deltagarna fick även
bekanta sig med olika sätt att ge stöd då barnet hanterar sina känslor i
olika situationer och åldersstadier.

Interpedias sommarläger

för internationellt adopterade barn och unga

Interpedia arrangerade för internationellt adopterade
barn och unga ett svenskspråkigt sommarläger på
Pörkenäs lägergård i Jakobstad. Sammanlagt sju adopterade deltog i lägret som hölls 30.7–1.8.2018.
Syftet med Interpedias sommarläger var att genom
kamratstöd stödja identiteten hos internationellt adopterade barn, ungdomar och unga vuxna. Utifrån responsen lyckades vi bra med uppdraget.
Lägret var en viktig del av tjänsterna efter adoptionen
och gav möjlighet till möten och kamratstöd för adopterade som bor på olika håll i Finland.
Lägret var ett svenskspråkigt pilotprojekt.
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“Tack till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som
möjliggjorde förverkligandet av detta läger.
Under lägret fick vi åka linbana, hålla balansen på en
repbana i träden, äta våfflor, bada bastu, simma, spela
volleyboll på stranden och mycket mer.”
Linn Ahlfors 7.8.2018 i blogginlägget “Interpedias sommarläger
2018 för internationellt adopterade barn och unga”

ADOPTIONSTJÄNST

Kampanjen #Adoptionsglädje
I samarbete med de andra adoptionsaktörerna
arrangerade vi redan andra året i rad kampanjen
#Adoptionilo/#Adoptionsglädje i samband med
de adopterades dag i mars. Med kampanjen
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. Även detta år blev kampanjen framgångsrik
och vi beslöt att upprepa den också följande år.

”Vännerna, de andra adoptivföräldrarna. De förstår
redan av ett halvt ord vad lycka är. Det är då du får lov
att vara mor eller far. Det är något så otroligt att det
inte går att beskriva med ord. Om det i världen finns
klar, ren lycka, då känns det så här. Adoptionsglädje.”
Hanne-Kaisa Mikola gästade under kampanjen Interpedias blogg
16.3.2018 med texten ”Adoptionsglädje och den stora hemligheten”

#ADOPTIONSGLÄDJE I FREDRIKAGRUPPEN
Fredrikagruppen är en inofficiell grupp öppen för alla
som är inne i eller har gått igenom en adoptionsprocess.
Gruppen startades 2011 av några adoptivmammor i
Jakobstadsnejden som ville utbyta erfarenheter under väntetiden. Idag har gruppen utvecklats till att bli ett socialt
nätverk för adoptivfamiljer i nejden och gruppen består av
ett 20-tal adoptivmammor och blivande sådana som ordnar regelbundna caféträffar ca 1 gång i månaden. Årligen
ordnas också större familjeträffar då vi umgås under fria
former. Familjeträffarna är glädjande möten för alla där
barnen snabbt hittar varandra och dyker in i lekarnas värld.

Våra träffar och vårt kontaktnät har genom åren
fått betyda mycket för många väntande, längtande,
blivande mammor. En av styrkorna i gruppen är att det
finns medlemmar i alla olika skeden av en process vilket
ger ett brett stöd med mycket samlad erfarenhet inom
gruppen. Det är en rikedom att tillsammans få dela
varandras framsteg i processerna och när motgångar
kommer är det trösterikt att ha vänner som förstår utan
att man behöver förklara. Höjdpunkterna är våra extra
tillkallade barnbeskedsträffar. Vi firar alltid ett barnbesked och glädjen vi delar under dessa träffar går inte
att beskriva! Att få dela varandras processer från början
till slut är en stor upplevelse och binder samman oss
på ett speciellt sätt. Att sedan under familjeträffarna få
se väntansbarnen leka tillsammans förstärker gemenskapsbanden ytterligare.
Vi är glada över att vi får vara en del av Fredrikagruppen
och välkomnar nya medlemmar att dela vår gemenskap.
Delad adoptionsglädje är mångfaldig adoptionsglädje!
(Familjerna i Jakobstadsnejden på Interpedias Instagram 14.3.2018)

INTERPEDIAS UTLÄNDSKA ADOPTIONSTJÄNSTORGAN GODKÄNDA AV ADOPTIONSNÄMNDEN I FINLAND
BULGARIEN:
• Family National Association (FNA), Sofia

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

COLOMBIA:
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Bogotá

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

• La Casa de la Madre y el Niño (LCMN), Bogotá

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

• La Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi
Chiquitines, Cali

TAIWAN:
• Christian Salvation Service (CSS), Taipei

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

THAILAND:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok
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Utvecklingssamarbete
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Under 2018 stödde Interpedia 15 program och
projekt med syftet att förbättra barnens ställning
och främja barnens rättigheter i sju olika länder,
i samarbete med 14 partnerorganisationer. Två
projekt, ett i Nepal och ett i Etiopien, fortsatte
under verksamhetsåret med stöd av Utrikesministeriets projektunderstöd för utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet beviljade Interpedia
206 766 euro i projektunderstöd för år 2018.

UTVECKLINGSPROJEKT GENOMFÖRDA 2018 MED STÖD AV
UTRIKESMINISTERIET I FINLAND:

Skolan tillhör alla – skolmiljöns utvecklingsprojekt i Nepal
är ett samarbetsprojekt mellan Loo Niva Child Concern
Group, organisationen Patan Community Based Rehabilitation och Interpedia i syfte att främja skolgången för
barn från marginaliserade grupper i södra Lalitpur. Projektets målgrupp är i synnerhet barn med funktionsnedsättning, kastlösa barn och flickor.
Fortsättningsprojektet En skola för alla – utbildning för
barn med funktionsnedsättning är ett samarbetsprojekt
i Etiopien mellan organisationen Berhan Lehetsanat och
Interpedia. Projektets huvudsakliga mål är att förbättra
tillgången till basservice och möjligheten till skolgång för
barn med funktionsnedsättning i staden Debre Zeit. Projektet inriktar sig särskilt på högklassig, inkluderande skolgång för barn med funktionsnedsättning.
Våren 2018 då medborgarorganisationer fick ansöka från Utrikesministeriet om projektunderstöd för
utvecklingssamarbete lämnade Interpedia in fyra ansökningar.

Vi fick finansiering för två projekt:
• Berhan Lehetsanat – fortsättningsprojekt i syfte att
utveckla stödet och utbildningen för barn med funktionsnedsättning, Etiopien (2019–2021)
• Loo Niva – utveckling av utbildningen och påverkansarbete i västra Nepal, Nepal (2019–2022)
Chefen för utvecklingssamarbetet åkte våren 2018 på
tjänsteresa till Etiopien och Nepal och till Indien och på
hösten till Nepal och Bangladesh. Under resorna gjordes
uppföljning av utvecklingsprojekten, besök hos våra partnerorganisationer i samarbetsländerna och besök hos
Finlands ambassader.
I två av Interpedias samarbetsländer, Etiopien och
Bangladesh, var det under 2018 oroligt, vilket försvårade
verksamheten i dessa länder. Arbetet för rohingya-flyktingarna fortsatte i Bangladesh. I staden Dilela i Etiopien
öppnade vi, i samarbete med organisationen Maedot, ett
tredje barnhem. I början av året hade Interpedia en volontär i Nepal hos funktionshinderorganisationen Patan CBR.

LAND

SAMARBETSORGANISATION OCH
PROJEKTETS NAMN

PROJEKTTID

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

2017–
2018

NEPAL

2017–2020

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

UTVECKLINGSSAMARBETE

Arbete för en bra barndom med
stöd av faddrarna
Under 2018 genomförde vi med stöd av
Interpedias 993 faddrar och månadsgivare
12 program i sju 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. Även
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.
Kommer min donation fram och används
pengarna förnuftigt?
Många grubblar över frågor kring donationsanvändningen, om pengarna når ändamålet och hur verksamheten följs upp. Hur försäkrar vi kvaliteten på vårt
arbete och ändamålsenlig användning av donationerna, och hur följs ekonomin upp av organisationens
styrelse, revisorer, myndigheter och finansiärer.
Effektivt och framgångsrikt arbete kräver omsorgsfull planering, uppföljning och expertis. Vårt arbete i
Etiopien är ett exempel på hurdana krav som ställs på
arbetet. Det krävs kännedom om landets kontext och
rådande situation, samt kunnande inom verksamhetens tyngdpunktsområden som utbildning, barnskydd
och funktionshinderarbete. Vi verkar alltid via lokala
samarbetsorganisationer, och expertisen grundar sig
mycket på deras kunskap. Verksamheten planeras
tillsammans och arbetet följs upp i form av regelbundna rapporter, uppföljningsresor och ibland också av
beställda externa bedömningar.
Ilona Kalliolas blogginlägg 22.3.2018
”Etisk insamling och god förvaltning”

Under verksamhetsåret fick faddrarna och månadsgivarna två allmänna nyhetsbrev om utvecklingssamarbetet,
nyheter från programmen och hälsningar från barnen.
De som beställt det elektroniska nyhetsbrevet om Interpedias utvecklingssamarbete fick sex brev under året.
Utvecklingssamarbetets resultat fördes fram under
uppföljningsresorna i sociala medier och efter resorna i
bloggen. I bloggserien #Etelänvahvatnaiset berättade vi
också om det arbete som våra samarbetspartner utför.

Mappar, rapporter, planering, utvärdering, byråkrati. Behövs de?

”Även lärarna har varit viktiga, inflytelserika personer
i mitt liv. En väl sammanhållen gemenskap ger mig
kraft. Jag tycker att alla borde ge något till sitt lokalsamhälle. Jag önskar att barnen skulle ha ett gott liv.
Min mamma lärde mig att människan inte behöver
vara rik för att hjälpa.”
Berhan Lehetsanats verksamhetsledare 15.2.2018 i blogginlägget
i serien #Etelänvahvatnaiset ”Etenesh Wondmagegnehu haluaa
edistää vammaisten lasten asemaa Etiopiassa” (Etenesh Wondmagegnehu vill främja funktionsnedsatta barns ställning i Etiopien)
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Interpedias
utvecklingssamarbete
och fadderverksamhet

2018

“Disability is not inability”
Interpedia och Berhan Lehetsanat har i nästan tio års tid på många
olika sätt arbetat för funktionsnedsatta barns rättigheter i Debre Zeit
med omgivning. Under denna tid har mycket gått framåt.

ETIOPIEN

I förra veckan bekantade vi oss med en skola i Debre Zeit som ger
specialundervisning och vars verksamhet under årens lopp fått stöd av
oss. (Interpedia på Instagram 19.3.2018)

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.

STÖD TILL SKOLAN OCH FATTIGA FAMILJER I ADDIS ABEBA
German Church School (GSC), skolcentret 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.
”Sihum har haft tur, eftersom endast cirka fyra procent
av barnen med funktionsnedsättning i Etiopien får gå
i skola. Än mer sällsynt är att skolan erbjuder dessa
barn rätt stöd för inlärning. Då jag lyssnar på Sihum
får jag en mer konkret förståelse av hur viktigt det är
att främja utbildning för både personer med funktionsnedsättning och flickor. Om vi inte arbetar för
en jämlik och inkluderande utbildning går mycket
potential till spillo.”
Marja Utelas blogginlägg 8.3.2018 ”Sokeasta feminististä tulee
lakinainen” (En blind feminist blir jurist)

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
till exempel om de verkliga orsakerna till funktionsnedsättning och om funktionsnedsatta personers rättigheter.
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Abera är 17 år och har en hörselskada. Hans pappa dog för ett par år
sedan. Hans mamma dog redan tidigare. Hans storasyster gifte sig för
ett år sedan och flyttade bort och då blev Abera på tu man hand med
sin lillabror. Han är nu familjens ansvarsperson.
Abera har just gått ut tionde klass. Skolgången var inte lätt för honom
eftersom han till följd av hörselskadan alltid måste sitta längst fram i
klassen och försöka läsa på läpparna vad läraren sade. Studerandet blev
lättare för ett par år sedan då han via Interpedias och Berhan Lehetsanats projekt fick en hörapparat. Nu är Abera registrerad vid yrkesinstitutet och väntar på att inleda sina studier. Han ska bli elinstallatör.
Tillsammans med sin bror odlar Abera jorden som han ärvt av sina
föräldrar och driver en liten kiosk. Nu ser livet ljust ut: han har möjlighet
att få inkomster, han har projektstödet bakom sig och en framtid som
studerande och fullvärdig medlem av samhället framför sig.

UTVECKLINGSSAMARBETE

DAGHEM OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK
FÖR DE FATTIGASTE BARNEN
Maedot, Addis Abeba

Maedot bedriver ett imponerande arbete för barn i fattiga
familjer i Addis Abeba och på den omgivande landsbygden. I samarbete med Maedot har vi grundat sammanlagt
tre daghem, i Addis Abeba, i Woliso och i Dilela.

NEPAL
UTVECKLING AV BARNSKYDDET
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
barnskyddet och att skapa en fungerande barnskyddsmekanism på lokal nivå.

I Woliso har barnhemmets barn förflyttat sig in för dagssömn.

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 i närheten av huvudstaden Kathmandu 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.

Interpedias uppföljningsresa till Nepal våren 2018 började med ett
besök i skolan Chandi Devi, som deltar i organisationen Loo Nivas och
Interpedias fadderprogram.
Interpedias uppföljningsresa i Nepal fortsatte hos vår långvariga
partner CWISH. Vi gick igenom resultaten och en extern utvärdering
av utvecklingsprojektet för barnskyddssystemet som avslutades i fjol.
Vi gick också igenom årets verksamhet och planerna för framtida
samarbete. (Interpedia på Instagram 19.4.2018)

I Chandi Devi finns Interpedias fadderbarn och skolan har dessutom
en egen fadderskola i Finland.
Interpedias fadderprogram har bland annat gett stöd till enskilda
elever i Chandi Devi, till barnklubbar, till fortbildning för lärare och till
läromedel.(Interpedia på Instagram 16.4.2018)
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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.

Den lilla nepalesiska funktionshinderorganisationen Patan Community
Based Rehabilitation (Patan CBR) är Interpedias nyaste partnerorganisation inom utvecklingssamarbetet. Samarbetet med Patan CBR
inleddes i januari 2017, då vi fick Utrikesministeriets understöd för
projektet som vi driver i samarbete med Patan CBR och Loo Niva på
landsbygden i södra Lalitpur.
I projektet fokuserar Patan CBR på att förbättra situationen för barn
med funktionsnedsättning. I början av april arrangerade vi i samarbete
med de lokala myndigheterna en sju dagar lång fysioterapiutbildning.
(Interpedia på Instagram 18.4.2018)

’Jag döljer aldrig min bakgrund vid till exempel arbetsintervjuer, jag berättar alltid öppet om mitt liv på barnhemmet. Jag har haft en bra barndom och det finns
inget att skämmas för i min bakgrund. Det här vill jag
också förmedla till människor jag träffar.’”
Ilona Kalliola 8.10.2018 i sitt blogginlägg ”Liton on palannut kotiin
– FFC:n lastenkoti Dhakassa on kasvattanut lähes tuhat lasta
aikuisuuteen” (Liton har återvänt hem – FFC:s barnhem i Dhaka
har fostrat nästan tusen barn till vuxenlivet)

Barnhemmet i Dhaka, som organisationen Families for Children (FFC)
driver, är en av Interpedias långvarigaste samarbetspartner. Interpedias
faddrar har understött FFC Dhakas verksamhet redan från slutet av
1970-talet.
I barnhemmet bor för närvarande cirka hundra barn och unga. Barnen
går i centrets egen skola till femte klass och fortsätter sedan sina
studier i högstadiet utanför barnhemmet.
I barnhemmet i Dhaka bor många barn med funktionsnedsättning
vilka får specialundervisning i centrets skola.

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

BANGLADESH

PHREB arbetar med att förbättra särskilt flickornas ställning och utbildning i de södra kustområdena i Bangladesh, där flickornas ställning är exceptionellt svag.

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.
”Nästan tusen barn har under årens lopp vuxit upp i
FFC:s barnhem och de flesta upplever barnhemmet
som sitt hem. För dem som länge varit anställda är det
viktigt att största delen av barnen håller kontakt även
som vuxna. En del förblir permanent nära såsom Liton.
Under sin studietid bor och arbetar Liton igen på FFC:s
center. Han bor i en tvåa på bottenvåningen tillsammans med tre tonåriga pojkar från barnhemmet, vilka
han har ansvar för.
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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.

UTVECKLINGSSAMARBETE

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

”Fyra unga flickor, som alla har finländska faddrar,
tittade in med sina vårdnadshavare på DCCW:s kontor
för att hälsa på mig under mitt besök där. Tidigare hade
alla dessa flickors skolgång varit i fara att avbrytas som
en följd av olika motgångar i familjen, men med stödet
från faddrarna har de redan i flera år kunnat koncentrera sig på sina studier.”
Ilona Kalliola 23.4.2018 i sitt blogginlägg ”Kummilapsityö Intiassa”
(Fadderbarnsarbete i Indien)

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.

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

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.

”På DCCW:s center tas de behov som barn med funktionsnedsättning har på allvar och lärarna är insatta i
specialundervisningens metoder. Barnen får individuell
och specialiserad omvårdnad.
DCCW har som mål att stödja alla barn så att de utvecklas till självständiga, aktiva och kunniga vuxna.”
Ilona Kalliola 4.12.2018 i sitt blogginlägg ”Barn och unga med
funktionsnedsättning integreras i det indiska samhället”

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

Delhi Council for Child Welfare (DCCW) grundades 1952. Organisationen
arbetar för barnens rättigheter i området kring Delhi. DCCW är en av Interpedias långvarigaste partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetet.
Till DCCW:s verksamhet hör bland annat att stödja skolgången för
fattiga barn i Delhi. Organisationen driver ett stödcenter för barn med
funktionsnedsättning och ett barnhem.
Besöket hos DCCW började med ett möte med verksamhetsledaren
Sandhya Bhalla och med en presentation av organisationens verksamhet. (Interpedia på Instagram 8.4.2018)

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

Project L.I.F.E. hjälper fattiga familjer i Buriram. Barnens
skolgång och familjerna stöds så att barnen inte behöver tas ur skolan för att arbeta.
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Med vems röst?
Synpunkter på etisk
utvecklingskommunikation
Interpedia inledde sommaren 2018 ett nytt kommunikationsprojekt Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation, som är en del av det EU-finansierade projektet Frame, Voice, Report som Fingo administrerar.
Vårt mål är att lyfta upp de lösningar på utvecklingsproblem som flera medborgarsamhällen i söder har utvecklat
och de förändringar som uppnåtts. Som exempel använder
vi arbetet som görs för barnarbetarnas ställning i Nepal. Samtidigt söker vi nya perspektiv på hur utsatta barn kan presenteras i kommunikation som berör dem på ett respektfullt och etiskt sätt.
Som en del av projektet besökte vi Nepal hösten 2018.
I tjänsteresan deltog, utöver Interpedias informatör och chef
för utvecklingssamarbetet, även fotograf Tuukka Ervasti och
redaktör Eeva Simola. Under resan gjorde vi många intervjuer
i anknytning till barnarbete. Därtill filmade vi en minidokumentär och arrangerade en workshop om etisk kommunikation och journalism tillsammans med våra nepalesiska
samarbetsorganisationer. Under hösten 2018 informerade
vi om arbetet som görs för barnarbetarna i Nepal och om
frågor kring etisk utvecklingskommunikation och utvecklingsjournalistik.
Utnyttjande av barnarbetskraft har minskat märkbart i Kathmandudalen, därmed fick vi under vår resa bekräftelse på att
det är möjligt att påverka sociala missförhållanden. Interpedias
partnerorganisationer har haft en betydande roll i detta arbete.
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”Förr var Sarita mycket tystlåten och kunde inte föra sin talan, nu för
hon även andras talan”, berättade CWISH:s socialarbetare då vi under vår
tjänsteresa i Nepal intervjuat Sarita, som jobbade som hemhjälp när hon
var barn, och hennes mamma Rita.
Sarita är ett bra exempel på hur klubbarna, som startats i skolorna
med hjälp av CWISH, kan främja barnens rättigheter. Många flickor har
i klubbarna fått modet att föra sin talan och fått stöd för sina drömmar
samtidigt som de lärt sig att känna igen sina rättigheter.
(Interpedia på Instagram 11.10.2018)
Hur kan man informera om utsatta barn på ett etiskt sätt? Detta diskuterade
vi med våra nepalesiska kollegor och journalister i vår workshop i Kathmandu.

”Varje barn är en individ med en unik berättelse. Eftersom alla fall är olika måste vi alltid före publikationen
noga överväga vad barnets bästa är och ställa oss
själva åtminstone dessa frågor:
•

respekterar texten/bilden barnets människovärde?

•

har jag lov av barnets föräldrar/vårdnadshavare
att publicera?

•

skadar publiceringen barnet eller försätter den
barnet i fara?

•

kan barnet spåras/identifieras med hjälp av bilden
eller berättelsen?”

Marja Utela 22.11.2018 i sitt blogginlägg ”Eettisen viestinnän ja
journalismin työpajassa Kathmandussa pohdittiin lapsen yksityisyyden suojaa” (Workshoppen i Kathmandu om etisk kommunikation och journalistik behandlade barnets integritetsskydd)

Evenemang och skolbesök
I början av året deltog teamet för utvecklingssamarbete i
utbildningsmässan Educa och i maj i festivalen Världen i byn.
Under 2018 gjorde vi skolbesök i svenskspråkiga skolor i Österbotten och i Eestinkallion koulu i Esbo. I sam-

arbete med Arabian koulu arrangerade vi en Nepal-dag.
Därtill deltog vi i utvecklingsorganisationernas påverkansarbete för att lyfta upp utbildning som det viktigaste temat inom utvecklingssamarbetet.

Kommunikation
De viktigaste verktygen i Interpedias kommunikation
under 2018 var webbplatsen, kanaler i sociala medier,
e-postmeddelanden och broschyrer.

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

Föreningens medlemmar fick under verksamhetsåret
två medlemsbrev. I slutet av året fick medlemmarna och
faddrarna Interpedias väggalmanacka för 2019 med temat
Ett barn har rätt till en bra barndom. Årsberättelsen för
2017 publicerades sommaren 2018. Våra samarbetspartner ute i världen deltog med sina egna julhälsningar i vår
julkalender på Instagram.

Ekonomi
År 2018 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet
med adoptionstjänstavgifter, som adoptionssökandena
betalade, och med det till adoptionsverksamheten riktade verksamhetsunderstödet (228 000 euro) från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.
STEA administrerar de understöd av Veikkaus Ab:s avkastning som riktar sig till social- och hälsoorganisationerna. För tjänsterna efter adoptionen fick vi stöd från
anslaget som staten beviljat Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) och som är öronmärkt för detta ändamål.
Utvecklingssamarbetet finansierades med privata fadder- och månadsdonationer, med enskilda donationer,
med projektunderstöd från Fingo, med understöd från

stiftelser och med finansiering av utvecklingsprojekt för
medborgarorganisationer från Utrikesministeriet.
Under 2018 fick Interpedia 206 766 euro i projektunderstöd från Utrikesministeriet. Insamlingsresultatet för
fadderverksamheten var 269 370 euro och övriga donationer var 12 683 euro. Verksamheten inom Interpedias
utvecklingssamarbete måste anpassas enligt den sjunkande projektfinansieringen.
Understödet för adoptionsverksamheten från Veikkaus
och understödet för utvecklingsprojekten från Utrikesministeriet har stor betydelse för organisationens ekonomi.
Därtill fick Interpedia understöd av Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne för global fostran i finlandssvenska skolor och för tjänster efter adoptionen.
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Organisation och administration
31.12.2018
FÖRENINGSMÖTET
Medlemmarna
Styrelsen
Verksamhetsledare
Anja Ojuva
PM, psykoterapeut

ADOPTIONSTJÄNSTEN

STÖDTJÄNSTER

UTVECKLINGSSAMARBETET

Informatör
Marja Utela
FM

Chef för
utvecklingssamarbetet
Ilona Kalliola
PM

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari
PM
Adoptionsansvariga
Marika Elmeranta
PeK
Eija Kiiskinen
FM

Organisationsplanerare
(föräldraledig)
Minna Ala-Orvola
SVM

Socialarbetare
Malla Jauhiainen
SVM
Adoptionssekreterare
Wilma Pomell
FM
Organisationsassistent
Linn Ahlfors
PK

Medlemmar 2018
Föreningen hade i slutet av året 808 medlemmar (2017: 853). Andelen svenskspråkiga medlemmar var 21 % (2017: 19 %).

Interpedias landskontor
och kontaktpersoner
Juristen Ana Maria Fernandez fortsatte
som kontaktperson i Colombia och
Gireeja Rajesh som kontaktperson i Indien.
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Interpedias styrelse 2018
ORDFÖRANDE:

Lasse Rantala
Medicine doktor i allmänmedicin, läkare,
hälsovårdscentralen i Salo

STYRELSEMEDLEMMAR:

Ari Turunen
Politices licentiat, chefredaktör, Le Monde
Diplomatique Finland

Markku Riissanen
Studentmerkonom, eMBA, Vice President, OP
Jonathan Andersin
Juris magister, Senior Legal Counsel, Fondia Abp

SUPPLEANTER:

Anu Kallio
Politices magister, chef för vård- och
rehabiliteringstjänster, Ylöjärvi stad

Pauliina Savola
Filosofie magister, politices kandidat,
sakkunnig, Fingo (tidigare Kepa)

Eija Littunen
Politices magister, socialarbetare, Loimaa stad

Anna Savolainen
Juris kandidat och vicehäradshövding, Senior Legal
Counsel, Fondia Apb

Thomas Nukarinen
Pedagogie magister, lärare: pedagogik och
psykologi, Riveria/Kasvatusalan tiimi

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 800 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.
• Genom adoptionsverksamhet främjar
vi barnets möjlighet att få en familj
• Genom utvecklingssamarbete främjar
vi barnens rättigheter i våra partnerländer

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 närmare 1 000 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.

• Genom global fostran främjar vi tolerans
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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. 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!

Insamlingstillstånd RA/2016/819

www.interpedia.fi

