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LEDARARTIKEL

Samarbetet ger
barnet ett skyddsnät
Å
ret 2019 visade oss än en gång hur brett och betydelsefullt vårt kontaktnät är. Vi här på Interpedia är
en liten tråd i detta nät som förhoppningsvis bär barnet långt in i livet.
Redan tidigt inverkar ett stort antal personer på adoptivbarnets livslösningar. Det är myndigheter, hälsovårdspersonal, barnskötare, övrig barnhemspersonal eller fosterfamiljen och eventuella terapeuter. I något skede tillkommer
födelselandets adoptionsmyndigheter och adoptionsorganisationernas personal samt vi här på Interpedia.
Med detta internationella nätverk samarbetar vi i förtroende för barnets bästa.
Vårt adoptionsarbete här på Interpedia får stöd från
många håll även i Finland och Europa. Det finns myndigheter och finansiärer som övervakar vårt arbete, kollegor i
Finland och i andra mottagarländer med vilka vi delar information och kunnande; det finns konsulterande läkare
och socialarbetare inom adoptionsrådgivningen med vilka vi samarbetar aktivt under processen.
Slutligen samlas det viktigaste nätverket runt barnet –
den egna bestående familjen och familjens närmaste krets.
Genom tjänsterna efter adoptionen deltar vi i den
adopterades liv ibland under många år framöver. I något skede av den adopterades liv kommer kanske även
biologiska släktingar in i bilden, som ytterligare en tråd i
detta breda nätverk av kontakter.

Inom utvecklingssamarbetet är våra partnerorganisationer en väsentlig länk i arbetet med att främja en bra
barndom. De viktigaste relationerna i barnets liv är relationerna till den egna familjen, till släkten och till vännerna. Tillsammans med våra partner kan vi genom vårt
stöd styra barnets liv mot en bättre framtid och ofta genom utbildning och/eller rehabilitering skapa alternativ.
Vi arbetar ofta med de mest utsatta barnen som målgrupp. Då deras liv förändras påverkar det hela kollektivet och på det sättet kan vi på gräsrotsnivå påverka även
en större helhet.
I detta arbete bidrar alla våra givare, faddrar och finansiärer med sin egen betydelsefulla tråd till barnets
skyddsnät.
Ett stort tack för det gångna året till alla Interpedias kunder, givare, faddrar, adoptionens och utvecklingssamarbetets partner, finansiärer, samarbetsnätverk och
till Interpedias styrelse och personal.
Ett särskilt tack till alla barn! Vi deltar stolt som en
liten del i ditt livs omfattande nätverk.
Anja Ojuva
Verksamhetsledare
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Internationell adoption 2019
I

nterpedia bevarade sin starka ställning som förmedlare
av internationella adoptioner, och via organisationen
adopterades fler barn till Finland än året innan. Under
2019 kom 52 adoptivbarn till Finland via oss (2018: 28).
Interpedias andel av alla internationellt adopterade barn
som kom till Finland via adoptionstjänstorgan var 78 %
(år 2018: 54 %). Via Interpedia har sammanlagt 2 236
adoptivbarn kommit till Finland.

Barnen som adopterades till Finland under 2019 var 0–5 år
gamla. Största delen dvs. 34 barn var i åldern två år eller yngre. Ettåringarna (21) var den största åldersgruppen. Av barnen som anlände var 28 pojkar och 24 flickor.
I slutet av verksamhetsåret hade Interpedia sammanlagt 106 kundrelationer (år 2018 sammanlagt 120 kundrelationer) och sammanlagt 60 ansökningar i kontaktländerna (2018: 73).

ADOPTIVBARN SOM ANLÄNT TILL FINLAND VIA INTERPEDIA ÅREN 2010–2019
Bulgarien Sydafrika
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Adoptionsarbetet är samarbete
N

umera är adoptionsarbetet i hög grad individuellt
och skräddarsytt och förutsätter ett brett samarbete
både i kontaktländerna och i hemlandet.

”I vårt arbete måste vi kontinuerligt vara närvarande i
stunden. Intensivt delta i varje barns och varje familjs
liv, eftersom det är för individen stora saker på gång.
Samtidigt måste vi ändå blicka framåt. Vi måste delta
i diskussionen om hur framtiden för internationella
adoptioner ser ut och ta ansvar för helheten och kontinuiteten. Vi måste samtidigt se det som är nära och
det som ligger i framtiden.”
Anja Ojuva 31.7.2019 i blogginlägget ”Milloin on aika – oikea aika?
(När finns det tid – rätt tid?)”

I kontaktländerna behövs särskilt sökande som har beredskap att ge ett hem åt ett barn med särskilda behov.
Personalen vid Interpedias adoptionstjänst träffar adoptionssökandena regelbundet under väntetiden och sätter
sig in i sökandenas situation så bra som möjligt. Ett nära
samarbete med konsulterande läkare och adoptionsrådgivningens socialarbetare är även väsentligt. För adoptivbarnet och ursprungslandet är det viktigt att vi har väl
förberedda sökandefamiljer.
För sökande arrangerade vi under året 43 informationsträffar om adoption och kontaktländer, av vilka en
del hölls på svenska eller engelska. Dessa träffar hade
sammanlagt cirka 400 deltagare.
I samarbete med andra adoptionsaktörer arrangerade vi en adoptionsdag och ett seminarium kring adoptivföräldraskap med bland annat föreläsningar av sakkunniga. Den traditionella utbildningen för adoptivbarnens
mor- och farföräldrar och andra närstående var alltjämt
synnerligen populär och deltagarna upplevde den som
mycket behövlig.
”Mitt i allt märkte jag emellertid att det frågades
också efter mig. Mina grejer intresserar och med mig
görs fiske- och svamputflykter. Sovit över natten har
adoptivbarnbarnen inte (ännu) gjort, till skillnad från
dem av mina barnbarn som bott med sina familjer
ända sedan födelsen. För övrigt gör jag ingen skillnad i
kvaliteten mellan farföräldraskap genom adoption och
biologiskt farföräldraskap. Alla mina barnbarn är mig
kära, alldeles för energiska, underbara personer.”
En adoptivfarfar gästade Interpedias blogg 10.11.2019
i farsdagens blogginlägg ”Adoptioisoisien ajatuksia"
(Tankar hos adoptivmor- och farföräldrar)”

Under 2019 fortsatte vi arrangera infoträffar om adoption
även utanför huvudstadsregionen, i Joensuu, Jyväskylä,
Uleåborg, Jakobstad, Tammerfors och Åbo.
Under verksamhetsåret inledde vi regelbundna stödoch responssamtal per telefon till adoptivfamiljerna

I dag hölls en infoträff på kontoret om att hämta småsyskon där vi bland
annat packade resväskor både för den förstfödda och för småsyskonet.
(Interpedia på Instagram 4.3.2019)

Hälsningar från Joensuu! I Joensuu höll vår adoptionstjänst i dag
en infoträff om adoption, träffade familjer och socialarbetare samt
besökte Perheentalo. (Interpedia på Instagram 27.3.2019)

efter adoptivbarnets ankomst till Finland. Det har funnits
ett klart behov av stödsamtal och responsen vi fått har
varit mycket positiv. Vi fortsätter detta arbete, som visat
sig vara viktigt, även under kommande år.
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.
Socialarbetare Sanna Alanko representerade Interpedia i
styrgruppen för Våra Gemensamma Barn rf:s adoptionskuratorverksamhet.
Det nära samarbetet fortsatte mellan de tre adoptionstjänstorganen som är verksamma i Finland, Interpedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads socialverk.
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Adoptionstjänstens
internationella samarbete
P

ersonalen vid Interpedias adoptionstjänst besökte
under 2019 många kontaktländer där de träffade
myndigheter som sköter adoptionsärenden. Även
våra samarbetskontakters besök i Finland är viktiga och
stärker det ömsesidiga förtroendet och samarbetet.
Kontakten med de olika kontaktländernas ambassader
fungerade bra. Vår personal besökte kontaktländernas
ambassader i Finland och träffade under sina tjänsteresor personal från Finlands ambassader i kontaktländerna.
”Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta
och Eija Kiiskinen var i förra veckan på tjänsteresa
i Thailand. Resan gick först till landets norra delar
där de besökte barnhemmet i Vienping. I nordöstra
Thailand besökte de barnhemmet Udon Thani Home
for Girls i Udon Thani och barnhemmet Khan Thong i
Khon Kaen.
Till slut besökte Marika Elmeranta och Eija Kiiskinen
tre barnhem i Bangkok: Pakkred Babies Home, Phya
Thai Babies Home och Rangsit Babies Home, där
de förde givande diskussioner med psykologen och
socialarbetarna.
Resan var lyckad och stärkte vårt redan goda samarbete med DCY’, konstaterar Kiiskinen.”
Interpedias nyhet 27.3.2019 ”Adoptiopalvelun työmatka
Thaimaahan (Adoptionstjänstens tjänsteresa till Thailand)”

Denna vecka träffar vår sydafrikanska samarbetspartner Abba Specialist Adoption and Social Services dvs. Abbas chefer Katinka Pieterse
och Rene Ferreira alla sina europeiska samarbetspartner på ett möte
som Interpedia står värd för. Samarbetet är vår styrka!
(Interpedia på Instagram 15.4.2019)

"Förtroende och en samsyn är viktiga i detta arbete
eftersom internationell adoption väcker många slags,
även motsägelsefulla, tankar. För en del barn är adoption den bästa, ibland den enda, möjligheten att få en
bestående, kärleksfull familj. Det är viktigt att vi har
denna samsyn med våra samarbetspartner", sade hon.
"Den adoptionssökandes allra viktigaste egenskaper är
förmågan och viljan att förbinda sig vid barnet resten av
livet och beredskapen att lära sig nya saker. Motivationen ligger till grund för allt", tillade Pieterse.
Interpedias nyhet 25.4.2019 "Abban Katinka Pieterse: "Luottamus
rakentuu pitkän yhteistyön aikana" (Abbas Katinka Pieterse:
"Förtroende skapas under ett långvarigt samarbete")"
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Hälsningar från adoptionstjänstens tjänsteresa till Thailand! Vi har
besökt bland annat barnhemmet i Vienping.

Hälsningar från Taipei! Personal från vår adoptionstjänst är som bäst
på tjänsteresa i Taiwan.

(Interpedia på Instagram 18.3.2019)

(Interpedia på Instagram 2.9.2019)

ADOPTIONSTJÄNST

Nyheter från tjänsteresan till Colombia:
Vi tillbringade en intressant och givande dag i Cali och på barnhemmet Hogar Bambi Chiquitines. På barnhemmet bekantade vi oss med
de nya omändringar som Chiquitines gjort under det senaste året. En
allt mer barnorienterad och helhetsbetonad praxis har utvecklats inom
vården och fostran av barnen. Därtill har vårdpersonalen och annan
professionell personal märkbart ökat i antal.
Vi var verkligen imponerade av att se hur barnhemmet satsat på
barnens välbefinnande. Vi träffade också barnhemmets nya chef,
Gonzalo Gutierrez Lleras. Många hälsningar sändes från barnhemmet
till Finland, både till barnen och till föräldrarna.

Det nordiska och europeiska samarbetet är nödvändigt
för att kunna utbyta kunskap och erfarenheter. En del av
myndighetsbesöken från olika kontaktländer arrangerar
vi tillsammans med de nordiska aktörerna och det nära
samarbetet har på många sätt blivit bredare även på det
praktiska planet.

(Interpedia på Instagram 21.11.2019)

I Bogota besökte vi Finlands ambassad och träffade ambassadens
personal. Vi diskuterade adoptionsprocesserna och det allmänna läget
i Colombia. Mottagandet var varmt, som alltid, och samarbetet för att
hjälpa adoptivfamiljerna är gott.
(Interpedia på Instagram 23.11.2019)

VÅRA EUROPEISKA NÄTVERK
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
för adoptionstjänsten Salla Hari valdes att representera
Finland som suppleant i EurAdopts råd.
Seminariet som NAC arrangerade på Island i september fokuserade på de adopterades erfarenheter och i ett
bredare perspektiv på tjänsterna efter adoptionen och
det nordiska samarbetet inom området. EurAdopts möte
hölls i Österrike och där var temat medlemsorganisationernas aktuella ärenden.

Hälsningar från de europeiska adoptionsorganisationernas paraplyorganisation EurAdopts möte i Wien! Denna gång har vi diskuterat i
synnerhet internationella adoptioners framtid i en föränderlig värld
samt den ökade efterfrågan på tjänster efter adoptionen.
Ett nära samarbete med våra europeiska kollegor är nyttigt och inspirerande för alla parter.
(Interpedia på Instagram 3.4.2019)

Nordic Adoption Councils dvs. NAC:s styrelse höll i dag möte i
Helsingfors och träffade även de nordiska centralmyndigheterna
för adoptionsärenden i samband med deras möte.

På det nordiska adoptionsseminariet mötte vi professor David
Brodzinsky som talade om adopterades anpassning och vikten av
öppen kommunikation i adoptivfamiljen.

(Interpedia på Facebook 24.5.2019)

(Interpedia på Instagram 19.9.2019)
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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 beviljats Valvira 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.
Tjänsterna efter adoptionen kan ge stöd i många olika
livsskeden. Tjänsterna kan bestå till exempel av en genomgång av adoptionshandlingarna under ett möte på
kontoret, utredning av den adopterades bakgrund vid
behov från födelselandet eller hjälp med planeringen av
återresan. De adopterade och deras familjer är välkomna
att använda sig av Interpedias tjänster efter adoptionen.
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 2019 presenterade vi tjänsterna efter adoptionen på sex olika landspecifika infoträffar för adoptivfamiljer. Dessutom arrangerade vi i samarbete med de övriga adoptionsaktörerna en infoträff för adopterade där
vi presenterade tjänsterna.
I går arrangerade
Interpedias team för
tjänster efter adoptionen
en julfest för adoptivfamiljerna.
(Interpedia på
Instagram 12.12.2019)

"Vår thailändska samarbetspartner Department of
Children and Youths dvs. DCY:s adoptionscenter arrangerade igen under sommaren 2019 evenemanget Nativeland Visit. Nativeland Visit riktar sig till adoptivfamiljer
och är ett väl arrangerat, mångsidigt evenemang kring
återresan. Samtidigt firades också adoptionscentrets
40-årsjubileum. Det fanns program både för familjerna
och för adoptionsproffs.
Till höjdpunkterna på Nativeland Visit hörde besöken i
tre barnhem i Bangkoks omnejd. Barnen och personalen
på barnhemmet i Rangsit välkomnade oss med dans och
trummor. Mötet mellan adoptivbarnen och vårdarna
var känsloladdat. Det sätt på vilket varje barn togs i
beaktande, gästfriheten, det fina programmet och thaidelikatesserna visade att barnen och deras föräldrar var
efterlängtade på sin resa till födelselandet och det egna
barnhemmet. Adoptionscentrets chef, Mrs Prapimdao
Satake, berättade att hon är mycket glad över att så
många finländska adoptivfamiljer deltar i Nativeland
Visit under adoptionscentrets 40-årsjubileum!"
(Interpedia på Instagram 12.7.2019 och 17.9.2019)

”Idag ger vi ut en video som presenterar Interpedias
tjänster efter adoptionen. Syftet med videon är att förklara vad tjänster efter adoptionen är och att få unga att
söka sig till de här tjänsterna ifall de är intresserade av sin
bakgrund.
Videon lyfter bl.a. fram hur viktigt det är att varje individ
själv bestämmer ifall det är aktuellt för henne/honom
att utreda sin bakgrund. Man kan kontakta Interpedias
tjänster efter adoptionen trots att man inte själv vet
hurudana svar man önskar hitta. Vi vill också att videon
ska fungera som ett verktyg för föräldrarna så att de kan
ta upp vad det finns för stöd att få då man vill ta reda på
mera om sin livshistoria.
Att reflektera kring sin egen bakgrund och livshistoria är
en del av alla människors liv, men hos adopterade kan
det ibland finnas flera frågor än vanligt.”
Sanna Alanko och Linn Ahlfors 2.10.2019 i blogginlägget
”Utred din bakgrund – tjänster efter adoptionen på Interpedia”
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Kampanjen #Adoptionsglädje
I samarbete med de andra adoptionsaktörerna arrangerade vi redan tredje 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 ur vardagslivet i sociala medier. Än en gång blev
kampanjen framgångsrik och vi beslöt att upprepa den
även följande år.
”Före den första adoptionsresan fick vi höra att allt går
bra om alla kommer hem med livet i behåll. Det här
är ett bra råd. Adoptionsresan och livet på ett hotell
motsvarar inte den verkliga vardagen. Livet blir lättare
då de normala vardagsrutinerna tar vid. Åtminstone
bägge våra barn behöver rutiner för att underlätta
vardagen. Ju noggrannare dagarna följer de välkända
rutinerna desto bättre förlöper dagen.
Det lönar sig att lita på den egna intuitionen. Även det
att de egna känslorna är motstridiga är normalt och
acceptabelt. Kärleken till barnet växer nog till otroliga
proportioner då anknytningen stärks.”
En adoptivfamilj gästade Interpedias blogg 15.3.2019 med blogginlägget ”Hakumatkan myrskyistä adoption iloon
(Från adoptionsresans stormar till adoptionsglädje)”

"Adoptionsresan med allt vad det innebar var ett stort
äventyr och en dröm som gick i uppfyllelse. Den mest
gripande stunden var givetvis då vi fick ta vårt lilla
barn i famnen. Sekunderna innan vi fick honom var
obeskrivliga, så hemska och underbara på samma
gång! All spänning tog slut på fläcken då vi fick honom
i vår famn. Det fanns bara förundran, lycka, kärlek.
Vår lilla familj. 'Kan du tro att han är vår?' 'Hur kan
han vara så härlig?' Frågade vi varandra och vi frågar
fortfarande."
– Adoptivfamilj som just återvänt från adoptionsresan
(Interpedia på Facebook 14.3.2019)

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 (Kina):
• 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 2019
Under 2019 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. Ett projekt i Nepal
fortsatte och två nya projekt, ett i Nepal och ett
i Etiopien, startade under verksamhetsåret med
stöd av Utrikesministeriets projektunderstöd
för utvecklingssamarbete.

Rätt till utbildning: skolförvaltningens och utbildningspolitikens utvecklingsprojekt i Nepal genomförs av Loo Niva Child Concern Group och Interpedia. Vi
har samarbetat redan tidigare i Dadeldhura i bortre västra Nepal. Distriktet Dadeldhura är ett av Nepals minst utvecklade områden och där förekommer fortfarande diskriminering som försvårar flickors, etniska gruppers och
kastlösas skolgång. Vi möjliggör utbildning av hög kvalitet
via Nepals förnyade förvaltningsstrukturer och vi främjar
en bättre utbildningspolitik. Därtill förbättrar projektet inlärningsresultaten och minskar skolavhopp. Projektet når
över 4000 elever i 32 skolor, deras familjer och 60 lärare.

UTVECKLINGSPROJEKT GENOMFÖRDA 2019
MED STÖD AV UTRIKESMINISTERIET I FINLAND:
LAND

SAMARBETSORGANISATION OCH
PROJEKTETS NAMN

PROJEKTTID

NEPAL

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

2017–
2020

NEPAL

LOO NIVA: RÄTT TILL UTBILDNING:
SKOLFÖRVALTNINGENS OCH
UTBILDNINGSPOLITIKENS
UTVECKLINGSPROJEKT I NEPAL

2019 –
2022

ETIOPIEN BERHAN LEHETSANAT: TRYGG OCH
RÄTTVIS LIVSMILJÖ FÖR BARN MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING I ETIOPIEN
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Skolan tillhör alla – skolmiljöns utvecklingsprojekt
i Nepal är ett samarbetsprojekt mellan Loo Niva Child
Concern Group, Patan CBR och Interpedia i syfte att möjliggöra skolgång och hindra skolavhopp bland barn från
marginaliserade grupper i södra Lalitpur. Vi stöder barnens rätt till skolgång och därigenom delaktighet i hela
samhället. Till projektets målgrupp hör särskilt barn med
funktionsnedsättning, kastlösa barn och flickor.

Projektet Trygg och rättvis livsmiljö för barn med
funktionsnedsättning i Etiopien genomför vi i städerna Debre Zeit och Dukem i samarbete med organisationen Berhan Lehetsanat. I Etiopien är funktionsnedsättning
fortfarande en orsak till social och ekonomisk marginalisering. Direkta förmånstagare är drygt 200 barn med
funktionsnedsättning och deras föräldrar, barn och unga
inom färdighetsutbildning samt skolor, förvaltningens
representanter och kollektiv. Vi stöder funktionsnedsatta barns och deras familjers helhetsbetonade välbefinnande och integration.
Uppföljningsresor gjorde vi under verksamhetsåret två
gånger både till Nepal och till Etiopien och en gång till
Sydafrika. Under resorna följde vi upp utvecklingsprojekten, besökte våra partnerorganisationer i samarbetsländerna och besökte Finlands ambassader.
I slutet av året hade Interpedia en volontär i Nepal hos
organisationen Loo Niva. I samarbete med Loo Niva inledde vi det förnyade skolfadderprogrammet i västra Nepal

Även barn med funktionsnedsättning har rätt till utbildning. Arbetet
för att möjliggöra skolgång för barn med funktionsnedsättning i södra
Lalitpur i Nepal börjar med att barnen hittas och att deras situation
och behov av stöd kartläggs. Ibland är hindren fysiska, ibland måste
även attityderna bearbetas. (Interpedia på Instagram 14.10.2019)
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Utbildning och välbefinnande för
barnen med stöd av faddrarna
Under 2019 genomförde vi 12 program i sju olika
länder med stöd av Interpedias 936 faddrar
och månadsgivare.
I programmen stödde vi i huvudsak barnens möjlighet
till skolgång. En del program innehöll dessutom utbildning för barnen, föräldrarna och hela kollektivet exempelvis om funktionsnedsättning och barnens rättigheter.
Vi stödde även småskaligt företagande och olika metoder
för inkomstgenerering. I en del program erbjöd vi familjerna terapi- och socialtjänster, i andra främjade vi olika
fritidsaktiviteter och vårdtjänster eller stödde till exempel barnhem.
Samarbetet med den bangladeshiska organisationen
Promoting Human Rights and Education in Bangladesh
(PHREB) avslutades under 2019.
Under verksamhetsåret gjorde vi skolbesök med temat
global fostran i svenskspråkiga skolor i Österbotten. I samarbete med Arabian koulu arrangerade vi en Nepal-dag.

Vi har undervisningsmaterial också på svenska, välkomna!
Interpedias team för global fostran och praktikanter redo på
Educa-mässan. Välkommen!

(Interpedia på Facebook 25.1.2019)

11

UTVECKLINGSSAMARBETE

Interpedias partner i
utvecklingssamarbetet

2019

Post från en finländsk fadder! Flickans ansikte lystes upp av ett brett
leende när hon av GCS:s anställda fick veta att hon fått post från sin
finländska fadder. Fadderbarnen i German Church School ville sända
hälsningar och tacka sina finländska faddrar, vars stöd ger barnen
möjlighet att studera och komma närmare sina drömmars uppfyllelse.
Många barn sade också att de skulle bli mycket glada om de fick post
av sin egen fadder.

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.

STÖD TILL SKOLAN OCH FATTIGA FAMILJER
German Church School & Social Center (GSC),
Addis Abebas skol- och socialcenter
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.

Interpedias fadderprojekt med German Church School erbjuder
fattiga barn i Addis Abeba högklassig utbildning och hjälper
många av dem att komma ur fattigdomen och nå medelklassen. Skolmaten hjälper barnen så att de orkar och lär sig.
(Interpedia på Instagram 11.1.2019)
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(Interpedia på Instagram 25.10.2019)

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

Berhan Lehetsanat har som mål att förbättra välbefinnandet
och möjligheten till skolgång för de barn i området som har
funktionsnedsättning. Organisationen bedriver också upplysningsverksamhet till exempel om de verkliga orsakerna
till funktionsnedsättning och om förebyggande av dem.

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 Abebas fattiga område, i Woliso och i Dilela.

På barnhemmet i Dilela, som vår partnerorganisation Maedot driver,
får 23 barn tillbringa sina dagar i trygga förhållanden under mödrarnas
arbetsdag. Dessa barn till ensamstående mödrar får på barnhemmet
både frukost och lunch som en lokal grupp av kvinnor tillreder. Barnhemmets renovering blir snart färdig vilket gör det möjligt att ta in nya
barn. Det behövs fler lärare för att nya barn ska kunna tas in. Lönen
för en lärare är 60 €/månad. Genom att bli månadsgivare 20 €/månad
kan du ge ditt stöd så att nya barn får en plats på barnhemmet. Tack
för att du hjälper! (Interpedia på Instagram 18.10.2019)
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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 nepalesiska barnskyddsaktörerna 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 bortre västra Nepal. 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 kvalitet,
skolmiljön och skolförvaltningen.

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.

BANGLADESH

Loo Nivas fältarbetare har mycket arbete under de följande fyra åren.
Distriktet Dadeldhura är ett av Nepals minst utvecklade områden och
där finns fortfarande diskriminering som försvårar flickors, etniska
gruppers och kastlösas skolgång. Interpedias och Loo Nivas projekt
främjar grundläggande utbildning bland annat genom att:
• utbilda barn, lärare, föräldrar och myndigheter kring barns rätt
till utbildning
• förstärka barnens delaktighet genom klubbverksamhet
• grunda lokala intressegrupper för att främja högklassig utbildning
och utbildningsvänliga mål
• främja god undervisningspraxis
• försöka göra skolorna till politiskt obundna miljöer fria
från oroligheter
(Interpedia på Instagram 18.4.2019)

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.
”Numera satsar Shikha särskilt på arbetet med de
flickor som närmar sig puberteten. Under den känsliga
pubertetsåldern behöver flickorna på barnhemmet särskilt stöd på vägen mot vuxenlivet. ”Jag har hela tiden
många olika roller – mamma, syster, ledare – och efter
behov måste jag vara både förstående och sträng”,
berättar Shikha.”
Ilona Kalliola 18.12.2019 i sitt blogginlägg
”Barnhemmet i Bangladesh stöder barn på vägen mot vuxenlivet”
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SYDAFRIKA
STÖD FÖR BARN I PLASTIC CITYS SLUM
SA Cares for Life, Pretoria
SA Cares stöder barnfamiljer som bor i Plastic Citys slum
under svåra förhållanden genom att dela ut bland annat
mat, kläder och hygienartiklar. Barnen får hjälp med att
komma till läkare och förskolan stöder dem under skolstarten. Stödet används för hela familjen och kollektivet.

”Sydafrika-kväll hos Interpedia i dag. Sanet Fagan som är verksamhetsledare för vår partner inom utvecklingssamarbetet i Sydafrika,
SA Cares for Life, berättar om sitt land och arbetet som SA Cares
utför i Plastic City i Pretoria, en kåkstad med 7 000 invånare. Säkerhet, grundläggande behov, sanitära förhållanden, vattentillgång,
utbildning – i Plastic City finns det brist på allting, förhållandena är
svåra särskilt för barnen. Sa Cares arbetar så att de försöker få till
stånd ändringar inifrån kollektivet. ’Vi investerar i människor, inte i
byggnader’, säger Fagan.
SA Cares har grundat en förskola i Plastic City. De hade inte råd
med skolan så de köpte en presenning, bord, stolar och tälttoaletter
samt lådor för lärarnas saker. Från området utbildades 16 lärare och
nu får 200 barn förskoleundervisning. Önskan är att få containrar
som skollokaler.”
(Interpedia på Instagram 16.8.2019)

Hälsningar från Sydafrika! Efter Etiopien gick Interpedias uppföljningsresa till Sydafrikas huvudstad Pretoria, till vår samarbetspartner SA Cares for Life. SA Cares har utökat sin verksamhet även
till slumområdet Plastic City i Pretoria. Invånarna lever i eländiga
förhållanden, det finns varken rinnande vatten, avlopp eller
avfallshantering i Plastic City.
(Interpedia på Instagram 22 och 24.1.2019)

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

UTVECKLINGSSAMARBETE

Hälsningar från tjänsteresan till Colombia! Vi besökte i dag
vårt fadderprojekt i flickhemmet Jardín de la Niña María.
(Interpedia på Instagram 19.11.2019)

COLOMBIA

THAILAND

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

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

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

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.
”Vi är verkligen glada över att ha fått besöka vårt fadderbarn och över
att vi samtidigt fick bekanta oss närmare med projektet. Upplevelsen
var oförglömlig och nu känns fadderverksamheten ännu angelägnare
än förr.”
En fadderfamilj gästade Interpedias blogg 13.3.2019 med
blogginlägget ”En fadderfamilj besökte Thailand”

Flickorna hade en vecka ledigt från skolan och de pysslade juldekorationer. Samtidigt skapades också något till glädje för gästerna.
(Interpedia på Instagram 19.11.2019)

Thailand-faddrarna bekantade sig med sitt fadderbarn och med
Project L.I.F.E:s och Interpedias fadderprogram i Buriram.
(Interpedia på Instagram 12.2.2019)
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Minidokumentären berättar om arbetet med att bekämpa barnarbete
och om resultaten som uppnåtts i Nepal.

Med vems röst?
Synpunkter på etisk
utvecklingskommunikation

Under våren 2019 fortsatte vi med kommunikationsprojektet Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation, som var en del av det EU-finansierade
projektet Frame, Voice, Report som Fingo administrerade.
Vårt mål var att lyfta upp de förändringar som flera
medborgarsamhällen i söder har uppnått. Som exempel
använde vi arbetet som görs för barnarbetarnas ställning
i Nepal. Samtidigt sökte vi nya perspektiv på hur utsatta
barn kan presenteras på ett respektfullt och etiskt sätt i
kommunikation som berör dem.
Under våren 2019 informerade vi om arbetet som görs
för barnarbetarna i Nepal bland annat genom en kommunikationskampanj och genom att publicera dokumentären Drömmen om ett Nepal utan barnarbete.
I slutet av mars 2019 arrangerade vi ett seminarium
om etisk utvecklingskommunikation på Tammerfors universitet där bland annat följande frågor behandlades: Är
barns integritetsskydd annorlunda vid rapportering om
barn i fattiga länder? Hurdana bilder skapar medierna av
utvecklingsländerna? Hur kommunicerar vi etiskt?
Som avslutning på projektet publicerade vi på Interpedias blogg ett memorandum för etisk utvecklingskommunikation. Vi gav även ut undervisningsmaterial
för högstadiet och andra stadiets läroanstalter med teman från projektet.
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Med vems röst? Drömmen om ett Nepal utan barnarbete, del 2:
Shanti Adhikari – en lång karriär inom arbetet för kvinnors och
barns rättigheter
Vår partnerorganisation CWISH:s historia är samtidigt historien om
hur barnens rättigheter framskridit i Nepal. CWISH:s grundare Shanti
Adhikari berättar i vår blogg om hur organisationen utvecklats och om
arbetet för barnarbetarnas rättigheter: interpedia.fi/blog_post.
Listan på metoder är imponerande: organisationen har exempelvis
hämtat barnarbetare från hushållen, utbildat dem, skickat dem tillbaka
till sina egna familjer, spridit information om barnens rättigheter, utbildat
lärare, startat ett program för att bekämpa sexuella övergrepp, stämt
arbetsgivare inför rätta, startat den allmänt erkända Green Flag-rörelsen
(anger att platsen/området är fritt från barnarbete), främjat anställningen av vuxna hemhjälpar och försörjningen av fattiga familjer.
Det är möjligt att påverka genomförandet av barnens rättigheter!
(Interpedia på Instagram 2.5.2019)

I vårt nya undervisningsmaterial
Med vems röst? behandlar vi
bland annat frågorna: Vad berättar
bilderna? Är integritetsskyddet
olika för olika människor? Hurdana
bilder skapar medierna av
utvecklingsländerna?

Kommunikation

2020
Kalenteri-Kalender

De viktigaste verktygen i Interpedias kommunikation
under 2019 var webbplatsen, kanaler i sociala medier,
e-postmeddelanden, nyhetsbreven, årsberättelsen, övriga
broschyrer och publikationer och deltagande i mässor.
Sisarukset
Syskon
Siblings

instagram.com/interpedia

Pohditko kansainvälistä adoptiota
mahdollisuutena tulla lapsiperheeksi?
Kansainvälinen adoptio on lapselle uusi mahdollisuus.
Hän tarvitsee pysyvän, hyväksyvän ja turvallisen perheen.
Olisiko adoptio sinulle sopiva tapa saada lapsi?
Adoptiota harkitsevalle suosittelemme adoptioneuvonnan aloittamista. Neuvonnan aikana voi rauhassa pohtia,
onko kansainvälinen adoptio itselle sopiva vaihtoehto.
Neuvonta ei ole vielä adoptiopäätös. Oman kotikunnan
sosiaalitoimistosta selviää, kuka neuvonnan kunnassa
antaa. Voit myös tilata Interpedian adoptiotietopaketin
pohdintasi tueksi.

Suomen adoptiolain mukaan:
•
•
•

www.youtube.com ➞ Interpedia
interpedia.fi/blog_post

Hakijoiden tulee olla 25–50 vuotiaita.
Ikäero adoptoitavaan on oltava vähintään 18 vuotta
ja enintään 45 vuotta.
Adoptiota voi hakea aviopari tai yksinhakija.

Lisätietoja adoptioprosessista, adoptiokohdemaista
ja adoption kustannuksista:
interpedia.fi/kansainvalinen-adoptio

Äidiksi – isäksi – vanhemmaksi
Mielessä monta ajatusta
Uskallanko?
Riitänkö?
Vanhemmaksi lapselle, jolla ei vielä kotia?
Tuntematon vanhemmuus,
onko joku lapsi minua varten?
Kuka olet? Oletko jo syntynyt?
Missä olet? Kuka sinua hoitaa?
Milloin?
Saan sinut syliini.

Hyvä lapsuus
on lapsen oikeus!

Interpedia
Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
suomalainen kansalaisjärjestö. Työskentelemme sen
puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään
ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman
monen kohdalla.
Interpedia on Suomen adoptiolautakunnan valtuuttama adoptiopalvelunantaja kansainvälisissä adoptioissa.
Toimimme seitsemässä maassa: Bulgaria, Etelä-Afrikka,
Intia, Kiina, Kolumbia, Taiwan ja Thaimaa.

ADOPTIONSKOMMUNIKATION
Adoptionssökandena fick under 2019 åtta nyhetsbrev per
e-post, två broschyrer om kontaktländerna, två hälsningar från verksamhetsledaren och övriga korta meddelanden. De viktigaste meddelandena sändes på både finska
och svenska.
Under verksamhetsåret utökade vi särskilt de engelskspråkiga webbsidorna om adoption och publicerade adoptionstjänstens broschyr på finska, svenska och engelska.

KOMMUNIKATION INOM UTVECKLINGSSAMARBETET
Under verksamhetsåret fick faddrarna och månadsgivarna två gånger ett nyhetsbrev om utvecklingssamarbetet,
nyheter från programmen och hälsningar från barnen.
Faddrarna fick även Interpedias väggkalender för 2020.
Till dem som beställt det elektroniska nyhetsbrevet om

Interpedia ry on vuonna 1974 perustettu voittoa
tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti
Facebook: @interpedia
Interpedia ry
sitoutumaton suomalainen
kansalaisjärjestö.

Asemamiehenkatu 4 B
Twitter: @Interpedia_ry
00520 HELSINKI
Toimintamme päätarkoituksena on edistää lapsen
Toimisto: (09) 2727 060
oikeuksien toteutumista
YK:n Lapsen
oikeuksien
Instagram:
@interpedia
Email: adoptio@interpedia.fi

sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

www.interpedia.fi

YouTube: Interpedia

INEN
INVÄL
KANSAERHEEKSI
Interpedia ry

– TIE P

”Työskentelemme sen puolesta, että jokaiselle lapselle
kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen
toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla.”

Asemamiehenkatu 4 B
00520 HELSINKI
Toimisto: (09) 2727 060
E-mail:
adoptio@interpedia.fi
kummi@interpedia.fi

TIO

ADOP

Facebook: @interpedia
Twitter: @Interpedia_ry
Instagram: @interpedia
YouTube: Interpedia

KUVA: TUUKKA ERVASTI

twitter.com/interpedia_ry

Interpedia 2018

KUVA: JESSICA LUND

facebook.com/interpedia

ENGLISH

DOPTIO
INEN A
ISTYÖ
SYHTE
Y
IT
KEH

INVÄL

KANSA

www.interpedia.fi

Osallistu ja vaikuta lapsen oikeuksien puolesta,
liity jäseneksi: interpedia.fi/jaseneksi

Interpedias utvecklingssamarbete skickade vi under året
fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga brev.
Utvecklingssamarbetets resultat fördes fram särskilt i
sociala medier under uppföljningsresorna. Därtill informerade vi om utvecklingssamarbetet, fadderprogrammen och om global fostran på Educa-mässan, på festivalen Världen i byn och i samband med skolbesöken.

MEDLEMSKOMMUNIKATION
Föreningens medlemmar fick under verksamhetsåret två
medlemsbrev och Interpedias väggkalender för 2020 vars
tema var Syskon.
Årsberättelsen för 2018 publicerades sommaren 2019 på
finska, svenska och engelska på Interpedias webbplats och
även på engelska i tryckt version. Därtill gav vi under året ut
en allmän broschyr om Interpedias verksamhet på tre språk.

Ekonomi
År 2019 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet
med adoptionstjänstavgifter, som adoptionssökandena
betalade, och med det till adoptionsverksamheten riktade verksamhetsunderstödet (232 100 euro) från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).
För tjänsterna efter adoptionen fick vi stöd från Valviras
till adoptionstjänstorganen riktade anslag.
Utvecklingssamarbetet finansierades med privata fadder- och månadsdonationer, med enskilda donationer,
med projektunderstöd från Fingo (projektet Frame, Voice,
Report) och med Utrikesministeriets understöd för medborgarorganisationers projekt inom utvecklingssamarbete.
Utrikesministeriet beviljade Interpedia 336 000 euro i projektunderstöd för 2019. Insamlingsresultatet för fadderverksamheten var 242 778 euro och övriga donationer var 14 200 euro.

Understödet för adoptionsverksamheten från STEA och
understödet för utvecklingsprojekten från Utrikesministeriet har stor betydelse för föreningens ekonomi.
Därtill fick tjänsterna efter adoptionen understöd av
Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond och av William Thurings stiftelse för besöken på adoptivfamiljernas
landspecifika träffar. Gesellius fond beviljade understöd
även för översättningsarbetet från finska till svenska. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beviljade understöd
för global fostran i finlandssvenska skolor. Vi vill rikta ett varmt tack till stiftelserna för det värdefulla stödet till organisationens tvåspråkighet, till tjänsterna
efter adoptionen och till arbetet inom
global fostran.
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Organisation och administration
31.12.2019
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, PK

Organisationsplanerare
(föräldraledig)
Minna Ala-Orvola
SVM

Socialarbetare
Sanna Alanko
PM
Adoptionssekreterare
Wilma Pomell
FM
Organisationsassistent
Linn Ahlfors
PK

Medlemmar 2019
Föreningen hade i slutet av året 758 medlemmar (2018: 808). Andelen svenskspråkiga medlemmar var 20 % (2018: 21 %).

Interpedias landskontor
och kontaktpersoner
Som Interpedias kontaktpersoner fortsatte
juristen Ana Maria Fernandez i Colombia
och Gireeja Rajesh i Indien.
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Organisationsplanerare
Jenni Ahde
SVM

Interpedias styrelse 2019
ORDFÖRANDE:

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

STYRELSEMEDLEMMAR:

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

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

Ari Turunen
Politices licentiat, chefredaktör, Le Monde
Diplomatique Finland

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

SUPPLEANTER:

Eija Littunen
Politices magister, socialarbetare, Loimaa stad

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

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 750 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
• Genom global fostran främjar vi tolerans
Inom internationell adoption har Interpedia mångårig erfarenhet och omfattande kontaktnät utomlands.
Interpedia har adoptionssamarbete med Bulgarien,
Colombia, Indien, Kina, Sydafrika, Taiwan och Thailand.

I november 2019 fyllde FN:s barnkonvention 30 år och
Interpedia 45 år. Ett barn har rätt till en bra barndom!

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 utbildningar eller i undervisning.
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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/2018/883

www.interpedia.fi

