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Det exceptionella året 2020 ligger nu bakom oss, men 
vi lever fortfarande med de förändringar som året 
medfört. Året lämnar mångahanda spår, men till all 

lycka kan vi redan nu förvänta oss att mycket återgår till 
det normala. Det viktigaste är nog behovet av att möta 
en annan människa.

Året i skuggan av pandemin har för vår del betytt att 
vi bland annat avstått från tjänsteresor. Vi har arbetat 
utan de möten, diskussioner och all den växelverkan som 
tjänsteresor möjliggör och som inga distansmöten kan 
ersätta. Under det senaste året har vi ändå ofta fått vara 
tacksamma över våra långvariga samarbetsrelationer. Vi 
känner varandra och vi litar på varandra och detta har 
garanterat närheten i vårt samarbete även under distans-
arbetet. Förtroendet har hjälpt oss alla tillsammans ge-
nom dessa undantagstider.

Internationella adoptioner har under den senaste tiden 
väckt öppen debatt i Finland och på andra håll i Europa. 
Erfarenheterna och praxis från flera decennier har satts 
under lupp. Utifrån den kunskap som debatten medför 
och de resultat som forskningen ger, kan vi bygga fram-
tida adoptionsprocesser på en ännu stadigare grund. 

Under verksamhetsåret var antalet adoptioner, ge-
nomförda via Interpedia, lägre än på många decennier, 
men vår andel av alla barn som kom till Finland var trots 
allt betydande. Under det exceptionella året har barnen 
och familjerna varit tvungna att vänta på att processer-
na framskrider och att adoptionsresan blir möjlig. Där-
till har familjerna, då de äntligen kommit i väg, tvingats 
uppleva många slags specialarrangemang.

I dessa situationer har vi fått glädjas över adoptionssökan-
denas, våra samarbetspartners och vår personals förmåga 
till flexibilitet och anpassning. Ett sådant här år var ingen 
beredd på, men genom samarbete har vi klarat oss fint. 

Även för utvecklingssamarbetet har året varit excep-
tionellt. Barnen har tillhört den grupp i vilken pandemins 
effekter visat sig särskilt tydligt. Allt det stöd som vi till-
sammans med våra givare har kunnat ge, har i våra kon-
taktländer verkligen varit behövligt.

Vårt utvecklingssamarbete stöder skolgång och reha-
bilitering för särskilt utsatta grupper av barn. Under 2020 
har detta varit exceptionellt utmanande i synnerhet för 
de grupper som redan i vanliga fall har svårt att få till-
gång till utbildning.

Under verksamhetsåret har vi tillsammans med våra 
samarbetspartner delvis övergått till ett mer konkret fa-
miljestöd. Många barnfamiljer har kämpat med daglig 
överlevnad. Därutöver har våra partner försökt se till att 
lärandet varit möjligt även under nedstängningen. Stödet 
från våra långvariga givare har än en gång varit guld värt.

Ett varmt tack för det gångna året till alla Interpedias 
medlemmar, kunder, månadsgivare, faddrar, adoptionens 
och utvecklingssamarbetets partner, finansiärer, samar-
betsnätverk och till Interpedias styrelse och personal för 
förtroendet och samarbetet. Alla barn som berörs av vår 
verksamhet ska ha ett särskilt tack. Barnen är vår fram-
tid, en värdefull gåva som vi ska ta hand om.

Anja Ojuva
Verksamhetsledare

Ett år av anpassning
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Coronapandemin inverkade under 2020 på adop-
tionsverksamheten i hela världen. Under året adop-
terades 19 barn till Finland via Interpedia (2019: 52).  

Interpedias andel av alla internationellt adopterade barn 
som kom till Finland via adoptionstjänstorgan var 70 % 
(2019: 78 %).

Barnen som adopterades till Finland under 2020 var vid 
ankomsten 0–8 år gamla. De största åldersgrupperna var 
barnen yngre än ett år (5) och ettåringarna (5).

I slutet av verksamhetsåret hade Interpedia samman-
lagt 138 kundrelationer (2019: 106 kundrelationer) och 
67 ansökningar i kontaktländerna (2019: 60). 

Internationell adoption 2020

Bulgarien Sydafrika Etiopien Indien Kenya Kina Colombia Taiwan 
(Kina) 

Thailand  Summa.

2020 – 5 – 1 – – 8 2 3 19

2019 – 23 – 3 – 1 9 2 14 52

2018 – 10 – 6 – 2 6 1 3 28

2017 – 20 – 5 – 4 8 2 1 40

2016 – 13 – 5 – 4 9 – 9 40

2015 29 1 5 3 11 5 4 58

2014 20 3 7 2 15 16 8 71

2013 20 3 8 4 19 2 8 64

2012 12 3 8 6 16 7 4 56

2011 19 11 7 8 14 7 1 67

2010 14 10 3 9 11 10 10 67

ADOPTIVBARN SOM ANLÄNT TILL FINLAND VIA INTERPEDIA ÅREN 2010–2020

Internationell 
adoption lever  
i tiden

Jag ser adoptionen som en livslång process med tre 
parter, en så kallad adoptionstriangel. Ofta då vi talar 
om adoption koncentrerar vi oss på barnets ankomst 

till familjen och på den adopterades barndom, men adop-
tionen bär vi med oss hela livet.

Som i livet i allmänhet hör en bred mångfald av käns-
lor till adoptionen, på samma gång en stor glädje och en 
stor sorg. Det finns alltså många sidor av samma sak och 
allt det här lever även i tiden. Jag ser allt detta klarare nu.

TEAMARBETE FÖR BARNETS BÄSTA
Det bästa i det här arbetet är människorna och stunderna 
då allting faller på plats och en komplicerad värld plöts-
ligt ser helt klar ut. Sådana stunder kommer exempel-
vis då barnbeskedet blir klart och det känns att de rätta 
personerna eller händelserna möts. Jag tycker också om 
teamarbetet, att jobba tillsammans, som i det här arbe-
tet är väsentligt.

Interpedias absoluta styrka är det att vi uppriktigt ser 
på sakerna från barnets synvinkel och att vi gör vårt yt-
tersta för att ta barnets bästa i beaktande. Det här tänker 
vi mycket på. Vi har en liten, flexibel arbetsgemenskap 
som lever i tiden. Vår kompetens och vårt långsiktiga ar-
bete som förespråkare för barnets bästa, uppskattas även 
i våra samarbetsländer.

INTERNATIONELL ADOPTION BEFINNER SIG 
I ETT BRYTNINGSSKEDE
För närvarande diskuteras internationell adoption i många 
länder. Adoption är inte en isolerad företeelse, olika hän-
delser och debatter i samhället har inflytande på den.  
I ett sådant brytningsskede är det bra att överväga åt vil-
ket håll detta arbete förs.

I dag formas vårt arbete allt mer av de adopterades 
erfarenheter och uppfattningar. Vi önskar att de adop-
terade skulle må bra, även vi strävar efter det. Då är det 
trösterikt att märka hur mycket framåt allt gått under de 
senaste decennierna. Likväl finns det alltid sådant som 
vi måste utveckla och sådant som vi måste lära oss. Tills 
vidare har vi till exempel obetydlig kunskap om adopte-

rades ålderdom och hur bakgrunden inverkar på den. Vår 
lärprocess fortsätter således.

EUROPEISKT SAMARBETE STÄRKER OSS 
Jag representerar Interpedia i adoptionsorganisationer-
nas europeiska nätverk EurAdopt. Samarbetet är nume-
ra mycket viktigt. Tillsammans kan vi bättre påverka i oli-
ka frågor. Samtidigt lär vi oss mycket, vi får kännedom 
om olika frågor och vi får ett bredare perspektiv på vårt 
eget arbete.

I olika länder möter vi mycket liknande utmaningar 
fastän lagstiftningen exempelvis är olika. Adoptionsfäl-
tets omvälvning syns också på europeisk nivå och det är 
viktigt att delta i debatten. 

FRAMTIDENS BEHOV FORMAR VÅRT ARBETE
I framtiden måste vi allt mera lyssna på de adopterade. 
Betydelsen av tjänster efter adoptionen kommer alltså att 
öka ytterligare. Därtill producerar adoptionsforskningen 
hela tiden mer kunskap som stöd för adoptionsarbetet.

Vi fortsätter även det mycket nära samarbetet med 
våra partnerorganisationer. Framtiden ligger i individu-
ella, skräddarsydda och välskötta adoptioner, det finns 
ännu en egen plats i världen för dem.

Arbetsmetoderna har förändrats under coronaåret. Vi 
kommer säkert även i fortsättningen att använda fjärran-
slutning vid informationsmöten och träffar och i diskus-
sioner med våra samarbetspartner.

Detta år har haft enorma förändringar med sig både 
för oss och för våra samarbetspartner, men vi har klarat 
av att anpassa oss och arbetet fortsätter.  

Salla Hari
Skribenten är Interpedias chef för adoptionstjänsten.  
Hon har arbetat på Interpedia sedan 2006 och i sina nuvarande  
uppgifter sedan 2012. Till utbildning är hon magister i statsvetenskap.
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Adoptionsarbetet under pandemin

Året 2020 var till följd av coronaviruset på många sätt 
exceptionellt. Restriktionerna på grund av pandemin 
fördröjde adoptionsarbetet både i Finland och i våra 

kontaktländer. Därtill var adoptionsresorna i huvudsak sat-
ta på paus i cirka ett halvt år. De flesta kontaktländer öpp-
nade emellertid för adoptionsresor under slutet av 2020.

Undantagsåret medförde många förändringar även i 
kontorsarbetet. På våren 2020 övergick vi snabbt till dis-
tansarbete samt möten, träffar och infon på distans. Myck-
et av denna nya praxis kommer att stanna som en del av 
vår verksamhet, jämsides med den gamla. På så vis kan 
vi bättre betjäna adoptionssökande på olika håll i landet. 

”Våra samarbetspartner runtom i världen har för sin 
del gjort sitt bästa så att barnen fått den behövliga 
omvårdnaden och hållits friska. Det här har varit och 

Under nedstängningen till följd av coro-
naviruset fick vi rapport från Abba om 
läget i Sydafrika:

”Vi hoppas att de restriktioner som införts i vårt 
land räcker för att jämna ut antalet smittfall och 
hjälper hälsovården att uthärda. Nedstängning-
en är mycket svår att reglera i ett så heterogent 
land, men vi lär oss samtidigt som vi agerar! 

Våra socialarbetare har jour och vi gör allt för 
att skydda säkerheten och hälsan hos de barn 
som Abba ansvarar för.”

Abbas ledare Katinka Pieterses hälsningar på 
Interpedias Facebook (på bilden Abbas chef 
för adoptionstjänsten Rene Ferreira) 2.4.2020

Thailands kontaktperson Acharawan 
Boonyarattapan berättade om läget i 
landet:

”… adoptionsresorna skjuts upp tills vidare, 
tills vi får pandemin under kontroll. DCY:s 
adoptionscenter tar dock hela tiden emot nya 
adoptionsansökningar på normalt vis.”

Interpedias på Facebook 3.4.2020

Adoptionsansvariga Lorena Vargas från 
adoptionstjänstens samarbetspartner 
La Casa de la Madre y el Niño sände oss 
nyheter under coronatiden:

“Hi friends in Finland and families of La Casa!

La Casa is going through a very hard time 
right now, adjusting to the crisis. The kids are 
doing fine, but our staff is having problems to 
get transportation to their homes and coming 
back. Everyone here as a team is working 
together for our children and putting our 
health at risk. First and most important thing 
for us is our children.”

Interpedia på Facebook 7.4.2020

Adoptionstjänstens kontaktperson  
Gireeja Seth Rajesh sände nyheter från 
Indien under coronatiden:

"Tills vidare måste människorna hålla sig inne 
och endast nödvändiga matuppköp är till-
låtna. Gatorna har tystnat. 

Besök i barnhemmen är förbjudna och man 
fäster allt mer uppmärksamhet vid handtvätt 
och övrig hygien.”

Interpedia på Facebook 27.4.2020

Interpedia är medlem i adoptionsnämndens plenum 
som är underställt Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården Valvira. Vår organisation represen-
terades av adoptionstjänstens chef Salla Hari som ordi-
narie medlem och verksamhetsledare Anja Ojuva som 
ersättare. Anja Ojuva var även medlem i Centralförbun-
det för Barnskydds (LSKL) delegation för förebyggande 
arbete. Socialarbetare Sanna Alanko representerade In-
terpedia i styrgruppen för Våra Gemensamma Barn rf:s 
adoptionskuratorsverksamhet.

Det nära samarbetet fortsatte mellan de tre adop-
tionstjänstorganen som är verksamma i Finland, Inter-
pedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads socialverk.

Interpedia har varit en aktiv medlem i de internationel-
la adoptionsorganisationerna Nordic Adoption Council 
(NAC) och EurAdopt ända sedan verksamheten startade. 
Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta var Fin-
lands representant i NAC och chefen för adoptionstjänsten  
Salla Hari valdes att representera Finland i EurAdopts råd.

Under 2020 arrangerades både NAC:s och EurAdopts 
möten i huvudsak på distans och de planerade konfe-
renserna flyttades till följande år. Det nordiska och eu-
ropeiska samarbetet är nödvändigt för att kunna utbyta 
kunskap och erfarenheter även på det praktiska planet.

Vi fortsatte också vår aktiva kontakt med ambassader-
na i kontaktländerna. Till följd av pandemin gjordes inga 
tjänsteresor. Däremot blev samarbetet mer aktivt med 
hjälp av fjärranslutning.

Samarbetet i Finland  Internationellt samarbete  

är fortfarande en krävande uppgift för barnhemmens 
personal i denna situation”, säger Interpedias verk-
samhetsledare Anja Ojuva.

Personalen vid vår adoptionstjänst träffade adoptionssö-
kandena regelbundet under väntetiden. Dessutom hör ett 
nära samarbete med de konsulterande läkarna och med 
adoptionsrådgivningens socialarbetare till vårt arbete. På 
grund av de snabba förändringarna till följd av pandemin 
informerade vi adoptionssökandena oftare än vanligt.

Under verksamhetsåret fortsatte vi ha stöd- och re-
sponssamtalen per telefon och via Teamsmöten med 
adoptivfamiljerna efter att adoptivbarnet kommit till Fin-
land. Responsen har varit mycket positiv. På det här sät-
tet har vi även fått värdefull information för att utveckla 
adoptionstjänstens arbete.

Adoptionsarbetarens högtidsdag: en liten 
gäst på kontoret. Stämningen i en familj som 
just återvänt från adoptionsresan: "Inför vår 
första jul tillsammans"

Interpedia på Instagram 26.11.2020

På vårt kontor startar just vändagens 
workshoppar för adoptionsväntande. På 
programmet står, utöver läckerheterna, tips 
för ansökningen och mötet med barnet samt 
möjlighet att nätverka med andra väntande. 

Interpedia på Instagram 13.2.2020

På måndagens info om att hämta småsyskon 
fick barnen pyssla resväskor inför adop-
tionsresan. Vad skulle du packa ner inför 
adoptionsresan?

Interpedia på Instagram 4.3.2020
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ADOPTIONSTJÄNST

Den långa karriären på 
Interpedia har varit lärorik
Jag inledde mitt arbete inom internationell adoption i 

mitten av 1990-talet då jag bodde i Kina. Rädda Bar-
nen rf började då samarbeta med Kina och jag blev 

deras adoptionskontaktperson. Till mina uppgifter hör-
de att sköta ärenden hos den statliga samarbetspartnern 
China Center for Adoption Affairs. Dessutom deltog jag i 
familjernas adoptionsresor till provinserna.

Där såg jag det lokala arbetet med olika myndighe-
ter. Jag fick också vara med familjerna alldeles i början 
då adoptivföräldrarna började sköta om det, för dem, 
helt okända barnet.

Den konkreta delen av adoptionen var alltså bekant 
för mig då jag år 2000 började arbeta på Interpedia. Då 
var Kina redan ett stort kontaktland och många barn kom 
därifrån. Jag kunde lätt leva mig in i vad som väntade fa-
miljerna på deras adoptionsresa. De första åren var myck-
et bråda, då det nästan en gång i månaden kom barn-
besked för en hel grupp med sökande. Vi arrangerade 
adoptionsresor tillsammans med CWTS (China Women 
Travel Service). CWTS ordnade även utfärder till sevärd-
heter och till orter där barnen hittats samt presentatio-
ner av kinesisk kultur för hela gruppen.

Jag kommer särskilt ihåg en resa, i gruppen fanns en 
adoptivpappa som sjöng tangon Satumaa för alla famil-
jer som fått ett barn. Det var spännande tider och resor. 
Fast ett barn eller en förälder ibland blev sjuk, gick allt 
bra för det mesta.

På den tiden fanns Interpedias kontor i Vasa och vi 
adoptionsansvariga åkte regelbundet på förberedelse-
kurser runtom i Finland. Mer sällan träffade vi sökande 
på kontoret, utan oftast på kurser eller på andra sam-
mankomster, till exempel på Interpedias vår- eller höst-
möte. Ibland arrangerade vi andra evenemang, såsom 
Thailand-sökandenas egen temadag där vi bekantade 
oss med landets seder och bruk, dans och sång. Till de 

landsspecifika träffarna kom det också många deltaga-
re. Där träffade vi familjerna medan vi hörde de senaste 
nyheterna och lärde oss nya saker.

KONTINUERLIGT LÄRANDE MOTIVERAR
De regelbundna tjänsteresorna till kontaktländerna har 
lärt mig mycket. Jag har fått vara med då vi inledde nya 
partnerskap bland annat i Kenya och Taiwan. Resorna 
påminner oss alltid om att internationellt socialt arbete 
kan göras enbart i dialog med till exempel barnhemmen, 
samarbetspartnerna och myndigheterna.

I det här arbetet blir man aldrig färdig. Det egna intres-
set och motivationen upprätthåller jag då jag hela tiden 
lär mig något nytt om branschen, om mig själv, om an-
dra människor och om världen. Verksamhetsfältet samt 
samhället och värderingarna i både Finland och kontakt-
länderna förändras kontinuerligt. Då en längre tid förfly-
ter märker man att många värderingar och uppfattning-
ar om olika saker har moderniserats. Ända sedan början 
av min arbetshistoria har det till exempel i Indien pratats 
om adoptivbarnens särskilda behov och deras rehabili-
tering för placering i familjer. Adoptivfamiljerna i Indien 
(som det finns mycket av) har nu börjat adoptera även 
flickor och barn med särskilda behov.

KONTAKTPERSONERNA ÄR EN BRO  
TILL VÅRA SAMARBETSLÄNDER
Vi har lyckats rekrytera bra kontaktpersoner till våra sam-
arbetsländer. Deras betydelse som en bro i samarbetet 
med de statliga kontakterna är av största vikt. De är ock-
så nyckeln till att adoptionssökandena kommer så nära 
barnet och dess behov som möjligt redan före och under 
adoptionsresan. Detta innebär kontaktpersonens förstå-
else för och kunskap om barnhemmen, barnavårdskultu-
ren och barnets behov. De fungerar också som tolkar då 

jag före adoptionsresan håller distansmöten med barnet, 
adoptionssökandena och barnhemmets representant.

Utöver språkkunskaperna ger kontaktpersonerna stöd 
vid speciella tillfällen, till exempel under coronatiden då 
familjen får barnet i sin vård på ett främmande ställe utan 
bekanta människor. Till arbetet hör även tolkning mel-
lan kulturerna.

För att familjebildningen ska lyckas så bra som möjligt 
under olika omständigheter, behövs det förtroende. Det-
ta förtroende skapas av all den information som vi haft 
möjlighet att ge på informationsmötena och träffarna un-
der processen gång, och av familjernas känsla av att vara 
i trygga händer under adoptionsresan.

Den viktiga känslan av att vi alla har lyckats infinner 
sig då familjen sänder det första fotot som signalerar en 
skör tillit mellan adoptivföräldrarna och adoptivbarnet, 
medan det i meddelandet står att vi, trots utmaningar-
na, är lyckliga och tror att vi ska klara oss.

EN LÅNG GEMENSAM RESA
Varje process är en gemensam resa med familjerna. Så 
även med samarbetspartnerna. Vi har alla ett behov av 
att utvecklas i arbetet och som människor. Mitt mål har 
varit att utvecklas tillsammans med kontaktländerna. Vi 
är en gammal samarbetsaktör för både Indien och Thai-
land, således får vi också frågor om utvecklingsidéer. Un-
der en så lång karriär önskar man förstås att det finns nå-
got att ge.

Interpedia som arbetsplats har haft en utvecklande lag- 
anda och som organisation har vi varit en pålitlig sam-
arbetspartner för kontaktländerna. Vår sakkunskap upp-
skattas. Vi har bjudit in partnerorganisationer till Finland 
och de har fått bekanta sig med hur barnen har det. Det 
är viktigt att känna det finländska samhället, socialskyd-
det och skolan, med andra ord den uppväxtmiljö som 

barnen kommer till. Under tjänsteresorna informerar vi 
om detta och om hur barnen mår i Finland.

Värderingarna och utgångspunkterna i det här arbe-
tet är sådana att jag alltid kunnat dela dem. Vid krävande 
men betydelsefullt arbete är gemensamma värderingar 
viktiga, särskilt då jag varit i branschen så länge. Vi bör-
jar vara en organisation i medelåldern och vi är fortfa-
rande an stabil aktör.

Barn och unga som adopterats via Interpedia vill ofta 
komma och hälsa på oss. Vi finns fortfarande här för dem 
och vi önskar dem välkomna. Mötet med dem har varit 
fantastiskt. Jag har kunnat träffa unga vars adoption jag 
skött för tjugo år sedan.

Arbetsgemenskapen ger styrka, liksom arbetskam-
raterna, med vilka man öppet kan dela arbetets och li-
vets sorger och glädjeämnen. Dörrarna till arbetskam-
raternas rum står öppna och umgänget är genuint. Det 
har alltid känts trevligt att åka till jobbet och motivatio-
nen för arbetet finns fortfarande kvar. Det stöds av ar-
betets mål och syfte.

Interpedia, adoptionssökandena, familjerna och de 
adopterade ungdomarna har verkligen gett mig mycket. 
Jag har även fått möjlighet att studera till en ny examen 
vid sidan om arbetet och har nu blivit färdig socialarbe-
tare. Viljan att studera socialt arbete kommer från arbetet 
som adoptionsansvarig, jag vill utvecklas som människa 
och som professionell. Jag har i mina studier specialiserat 
mig på invandringsfrågor och tar nu emot en ny utma-
ning med en ny kundgrupp, samtidigt som jag drar nytta 
av arbetserfarenheterna från Interpedia och mina studier.

Eija Kiiskinen
Skribenten är adoptionsansvarig.  
Hon har arbetat på Interpedia sedan 2000 till sommaren 2021.  
Till utbildning är hon filosofie magister (kulturantropologi)  
och socialarbetare (PM).
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ADOPTIONSTJÄNST

Betydelsefullt samarbete 
för barnets bästa 
Då jag 2004 började arbeta som utbildningsplanerare 

på Interpedia levde vi i en mycket fartfylld tid. Den 
stora omvälvningen 2005, flytten till Helsingfors, or-

sakade många arrangemang, allt från praktiska föränd-
ringar till rekrytering av ny personal, samtidigt som vi an-
ordnade ett internationellt seminarium för att fira den 
finländska adoptionslagens 25-årsjubileum. 

Ursprungligen sökte jag mig till Interpedia för att jag 
visste att organisationen samarbetar med Sydafrika. Lan-
det är för mig personligen viktigt. År 2005 bidrog jag 
till att vi startade faddersamarbete med organisationen  
SA Cares for Life. Därefter tog jag över som adoptions-
ansvarig och åkte på min första tjänsteresa till Sydafrika. 
Min relation till Sydafrika har under årens lopp bara för-
djupats och jag vill upprätthålla relationen genom att föl-
ja samhället och kulturen i landet. Samarbetet med Syd-
afrika motiverar mig fortfarande att vilja delta i arbetet, 
så att åtminstone något barn får ett bättre liv. 

Senare övergick jag till att också ansvara för relatio-
nerna till Colombia, så jag har fått bekanta mig även med 
det landet. Så småningom har landet blivit lika betydelse-
fullt för mig som Sydafrika. Dessa samarbetsrelationer är 
mycket viktiga för mig, jag har fått lära känna både män-
niskorna och länderna och deras adoptionssystem, och 
även fått tillfälle att påverka dem. 

FÖRDJUPAT SAMARBETE 
Vårt samarbete har under årens lopp förändrats en hel 
del. Vi har övergått till ett mer dialogiskt arbetssätt, till 
ett fördjupat samarbete. Nu funderar vi tillsammans rent-
av dagligen hur vi kan förbättra exempelvis familjearbe-
tet, barnens situation och tjänsterna efter adoptionen. 

Jag har fått vara med och utveckla tjänsterna efter adop-
tionen, vilkas betydelse har ökat. Vi lär oss hela tiden nytt 
och genom de adopterades erfarenheter kan vi utveck-
la adoptionsarbetet. Skillnaden är stor om jag jämför hur 

den första tidens adoptionsarbete gjordes med hur jag i 
dag utför mitt arbete. Numera är arbetet mer skräddar-
sytt och individuellt, beredningen är mer ingående och 
det finns fler möten. Nu utreder vi barnets hälsotillstånd 
så noggrant som möjligt, samtidigt som vi före placering-
en måste känna till sökandefamiljens färdigheter. 

FÖRÄNDRING ÄR DET ENDA BESTÅENDE 
Det har inte funnits några stilla stunder under dessa år. 
Vad som helst kan hända och då måste man vara färdig 
att reagera. I kontaktlandet kan lagstiftningen eller de 
politiska omständigheterna ändra, ett askmoln som för-
hindrar resandet kan mitt i allt dyka upp på himlen eller 
en världsomfattande pandemi kan sätta stopp för allt-
sammans.

Även teknologin har blivit mycket mer avancerad. Förr 
skickade vi alla meddelanden per fax eller per post, an-
vändning av e-post var till och med sällsynt. Nuförtiden 
används många olika kanaler och videoförbindelser, värl-
den har krympt och vi är en del av en global familj. Sam-
tidigt har arbetet blivit mer hektiskt. 

ADOPTIONSSYSTEMEN UTVECKLAS HELA TIDEN 
Det är viktigt för mig att arbetet är etiskt. Det har va-
rit en stor ära att delta i utvecklingen av adoptionssys-
temen i samarbete med partnerna. Både i kontaktlän-
derna och här hos oss har utvecklingen gått så mycket 
framåt. Därtill har förhållandena på barnhemmen bli-
vit betydligt bättre. Kontaktländernas barnavårdskultur 
har förändrats, barnskötarnas utbildning har blivit bätt-
re och nu vet man mycket mer om hur barnhemsförhål-
landena påverkar barnen, vad som är viktigt med tanke 
på anknytningen.

Att systemen utvecklas är en bra sak i sig. Nackdelen 
är att adoptionsprocesserna blivit längre i alla länder. Till 
följd av detta vistas barnen en längre tid på barnhemmen. 

Byråkratin är nödvändig i en juridisk process, men man 
måste ständigt överväga hur den kan göras smidigare 
med hänsyn till barnets bästa.

Under årens lopp har kontaktländernas barnskydd 
också utvecklats, vilket betyder att exempelvis de natio-
nella adoptionerna har ökat i antal. I dessa länder finns 
det ändå barn till vilka det inte går att hitta en familj från 
hemlandet. Då är internationell adoption ett bra alterna-
tiv för barnet så att varaktigheten kan garanteras.

BETYDELSEFULLT TEAMARBETE 
Det bästa i mitt arbete har varit det storartade Interpedia- 
teamet och kollegorna runtom i världen, och känslan av 
att göra ett betydelsefullt arbete. Mitt primära motiv till 
det här arbetet är att se barnet få en familj, den stund då 
stjärnorna tänds i barnets ögon, ofta redan under adop-
tionsresan. Målet är att hitta rätt familj till barnet. Det 
har varit en stor glädje och ära att arbeta med många 
underbara familjer som möjliggjort en fin grogrund för 
dessa adopterade.

För oss är barnet den primära kunden. Det är oer-
hört viktigt och om vi ger avkall på det, så är jag på fel 
plats. Jag är beredd att använda mycket tid just för bar-
nets skull, anstränga mig så att det inte är jag som för-
dröjer barnets process.

Barnbeskeden kräver numera mycket arbete, läkar-
konsultationerna tar tid och vi begrundar placeringar-
na mycket noggrant i vårt samarbetsnätverk och i vårt 
team. Det finns många barn som är överkörda av syste-
met, men då man tittar närmare på deras situation, hit-
tas nya möjligheter – det här är mycket motiverande.

ALLT STARKARE NORDISKT SAMARBETE
Samarbetet med kollegorna i vårt eget team och med kol-
legorna i kontaktländerna har varit viktigt. Därtill har det 
nordiska samarbetet varit mycket inspirerande och nyttigt. 

Under årens lopp har samarbetet blivit allt starkare.  
I många frågor finns nu min närmaste kollega i ett annat 
nordiskt land. Det här är nyttigt med tanke på kompe-
tensutveckling och dessutom är det mycket inspireran-
de. Jag representerar Interpedia i Nordiska adoptionsrå-
det NAC:s styrelse och därtill håller jag ofta kontakt med 
mina kollegor i Norden.

Interpedia har alltid varit en aktiv aktör i det nordiska 
samarbetet. Vi har mycket liknande tankar om adoptions-
fältet och vi har gemensamma värderingar. Våra gemen-
samma tankar om arbetet finns dokumenterat i Nordic 
Adoption Approach.

FRAMTIDSVISIONER
Jag väntar för tillfället på tiden efter pandemin och hop-
pas att våra kontaktländer klarar sig igenom denna svåra 
tid. Tyvärr har pandemin i varje fall inte minskat behovet 
av barnskydd och internationell adoption som en even-
tuell följd av det. Tiden efter pandemin kommer säkert 
att rymma ny praxis och vi kommer knappast att kunna 
undvika förändringar, för i adoptionsarbetet är inget så 
säkert som förändring. 

Marika Elmeranta
Skribenten är adoptionsansvarig. Hon har arbetat på Interpedia  
sedan början av 2004 och till utbildning är hon pedagog. 
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Interpedias tjänster efter adoptionen

T jänsterna efter adoptionen behövs då 
adoptionens parter undersöker bak-
grunden och orsakerna till adoptio-

nen. Ett möte, där den adopterade kan dis-
kutera med en anställd som arbetar med 
tjänster efter adoptionen, kan dessutom 
innehålla genomgång av adoptionshand-
lingarna, planering av återresan till födel-
selandet eller utredning av den adopte-
rades bakgrund. 

Interpedia och de övriga finländska 
adoptionstjänstorganen fick för detta ar-
bete understöd från anslaget som bevil-
jats Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården Valvira och som är 
öronmärkt för detta ändamål. Med hjälp av 
understödet kan vi ha mer omfattande och 
mer högklassiga tjänster efter adoptionen.

År 2020 deltog vi i den indiska lands-
träffen som adoptivfamiljerna arrangera-
de och där familjerna och de adopterade 
hade möjlighet att träffa Interpedias perso-
nal. Därtill anordnade vi två informations-
möten om tjänsterna efter adoptionen. 

I mars 2020 övergick Interpedias team 
för tjänster efter adoptionen till distans-
möten. På grund av coronaläget har inga 
återresor genomförts efter mars 2020. 

Två fantastiska arbetsdagar i Uleåborg.  
Interpedias tjänster efter adoptionen 
ordnade ett informationsmöte och hade 
personliga möten med adopterade och 
deras föräldrar. Vikten av föräldrarnas stöd 
då barnet vill fundera och reflektera över sin 
bakgrund lyftes upp under flera av våra träf-
far. Det är viktigt att barnet eller den unga 
också får komma ihåg och ha ledsamt efter 
sitt födelseland. Tack för de fina och genuina 
mötena som vi fick ta del av!

IInterpedia på Instagram 6.3.2020

Under veckoslutet träffades de familjer som 
adopterat från Indien och de som väntar på 
barn därifrån på evenemanget Intiainen. Vårt 
adoptionsteam deltog också.

Vår kontaktperson i Indien Gireeja Rajesh deltog 
på distans och berättade om sitt eget arbete, 
om coronapandemins inverkan på adoptioner 
från Indien och om sättet på vilket barnen hålls 
i säkerhet på barnhemmen. Vår adoptionsan-
svariga Eija Kiiskinen berättade om Interpedias 
adoptioner från Indien, deras historia och nu-
läge. Vidare berättade hon om identitetsbildning 
och Interpedias tjänster efter adoptionen. 

Nästa år har de adopterade ungdomarna ansvar 
för att arrangera Intiainen. Heja ungdomar!

Interpedia på Facebook 24.8.2020

Kampanjen #Adoptionsglädje

BULGARIEN:
• Family National Association (FNA), Sofia

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

I samarbete med de andra adoptionsaktörerna ar-
rangerade vi redan fjärde året i rad kampanjen 
#Adoptionilo/#Adoptionsglädje i samband med 

de adopterades dag i mars. Med kampanjen ville vi 
påminna om att adoptivfamiljerna och de adoptera-
de lever till stor del ett helt vanligt vardagsliv. Under 
en vecka delade adoptionsorganisationerna, adoptiv-
familjerna och de adopterade berättelser ur vardags-
livet i sociala medier. 

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

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

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

THAILAND:
• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok

INTERPEDIAS UTLÄNDSKA ADOPTIONSTJÄNSTORGAN GODKÄNDA AV ADOPTIONSNÄMNDEN I FINLAND

Adoptivvänner som vuxit upp tillsammans, också det är 
#adoptionsglädje.

”När ni träffas igen, formligen dallrar glädjen och jublet i 
luften. Ni ler, kramas, skrattar och viftar vilt.”

Blogginlägg av en gäst ”Adoption ilo, yhteinen ilomme”  
på Interpedias blogg 11.3.2020

ADOPTIONSTJÄNST
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”Även detta är möjligt att uppnå med hjälp av utvecklingssamarbete: 
modellskola till Nepals avlägsna glesbygd och väsentlig minskning av 
barnäktenskap.”

Projektkoordinator Anu Karvinens inlägg ”Vårt utvecklingssamarbets- 
projekt i Nepal ökar kvaliteten på skolorna och stärker barnets rät-
tigheter”, Interpedias nyheter 15.4.2020

Vår volontär Nora återvände från Nepal. I sitt blogginlägg (17.6.2020) 
”Volontär i Nepal i coronatider” berättar Nora hur pandemin förändra-
de hennes arbete och vardag i Kathmandu.

Under 2020 stödde vi, i samarbete med 13 partner-
organisationer, 14 program och projekt med syftet 
att främja barnens rättigheter i sju olika länder. Un-

der verksamhetsåret hade vi tre projekt med stöd av Ut-
rikesministeriets projektunderstöd för civilsamhällesor-
ganisationers utvecklingssamarbete, två i Nepal och ett i 
Etiopien. Coronapandemin orsakade fördröjningar i pro-
jektverksamheten och förändringar i funktionerna.

Under ansökningsrundan våren 2020 sökte vi finan-
siering för två projekt i Nepal och ett i Etiopien. Vi be-
viljades finansiering för två projekt, ett i vartdera lan-
det under åren 2021–2024. Hösten 2020 deltog vi även 
i det första skedet av ansökningsrundan för Utrikesmi-
nisteriets programstöd till civilsamhällesorganisationer. 

Utvecklingssamarbete 2020

Ansökningsrundan fortsätter under 2021 med det andra 
skedet. Efter flera års paus ansökte vi om Utrikesministe-
riets stöd för kommunikation och global fostran för vårt 
projekt inom småbarnspedagogiken och vi beviljades fi-
nansiering för åren 2021–2022.

Under 2020 utförde vi en kundnöjdhetsenkät inom 
utvecklingssamarbetet. Vi uppdaterade utvecklingssam-
arbetets projektmanual, de etiska principerna, riskkart-
läggningen, anvisningarna och handlingsprogrammet 
mot korruption och annan oetisk verksamhet samt rikt-
linjerna för åtgärder mot sexuella trakasserier och våld.

Utvecklingssamarbetets projektkoordinator Anu Karvi-
nen gjorde våren 2020 tjänsteresor till Nepal och till Etio-
pien. Under resorna utfördes uppföljning av projekten, pla-
nering av nya projekt och besök på Finlands ambassader. 

I början av året hade Interpedia en volontär i Nepal hos 
organisationen Loo Niva Child Concern Group. Då coro-
napandemin spred sig måste uppföljningsresorna och vo-
lontärprogrammet avbrytas för resten av året.

Under 2020 genomförde vi 11 program i sju olika länder 
med stöd av Interpedias 900 faddrar och månadsgivare.

I programmen stödde vi i huvudsak barnens möj-
lighet till skolgång. En del program innehöll dessutom ut-
bildning för barnen, föräldrarna och hela kollektivet exem-
pelvis om funktionsnedsättning och barnens rättigheter. 
Vi stödde även småskaligt företagande och olika meto-
der för inkomstgenerering. I en del program erbjöd vi fa-
miljerna terapi- och socialtjänster eller olika fritidsaktivi-
teter och vårdtjänster och i andra stödde vi till exempel 
barnhemmens verksamhet.

Välbefinnande för barnen med stöd av givarna
Coronapandemin försvårade verksamheten i så gott som 
alla program. En del av partnerorganisationerna var tvung-
na att avbryta sin verksamhet helt och hållet då skolorna 
och barnhemmen i många länder stängdes. En del an-
passade sin verksamhet och klarade av att verka en del 
av året. Vi ordnade under året separata insamlingar för 
att stödja partnerorganisationernas arbete mitt i coro-
napandemin.

I början av året deltog teamet för utvecklingssamar-
bete i utbildningssektorns Educa-mässa, men årets öv-
riga evenemang ställdes in till följd av coronapandemin.

”Vi söker 10 finländska skolor som 
fadder till nepalesiska skolor. Varmt 
välkomna med!

Skolfadderskapet erbjuder finländska skolor 
ett bra sätt att bekanta sig med kulturen och 
seder samt barnens vardag i Nepal.”

Fadderskolkampanjen startade  
på Facebook 5.8.2020

Nyheter från BFDP:s familjestödsprogram 
i Debre Zeit, Etiopien:

BFDP:s lokala anställda fortsätter i möjligaste 
mån sitt arbete. Familjearbetet fungerar så länge 
anvisningarna följs och avstånden hålls i kontak-
terna mellan människorna.

Bidragstagarna har fått information om coro-
naläget och de har varit tacksamma för det. För 
närvarande är förvirringen och osäkerheten stor.

Interpedia på Facebook 15.4.2020

Nyheter från organisationen  
Loo Niva i Nepal:

”Loo Niva fäster i detta läge särskild uppmärk-
samhet vid barnens välbefinnande. Skolorna 
är stängda och barnen håller sig hemma. 
Deras föräldrar försöker om möjligt ordna 
undervisning till dem. Många organisationer 
har börjat med program för distansundervis-
ning på internet.”

Interpedia på Facebook 14.4.2020

Nyheter från Etiopien: 

”Vår partnerorganisation Berhan Lehetsanat 
har fortsatt sitt arbete bland barn med 
funktionsnedsättning genom att erbjuda dem 
hjälpmedel, mediciner, böcker, hygienartiklar 
och munskydd. Dessutom har barnen fått 
samtalsstöd per telefon under den svåra 
tiden. Skolorna förväntas öppna i oktober.”

Interpedia på Facebook 10.9.2020

Hälsningar från SA Cares for Life  
i Sydafrika:

”SA Cares fortsätter sitt arbete för att hjälpa 
utsatta barn och familjer genom att erbjuda 
dem mat och hygienartiklar, ta hand om sjuka 
och sprida information i samhället. Daghem-
men är stängda och än så länge besöker vi 
inte familjerna.”

Interpedia på Facebook 22.4.2020

Organisationen Project L.I.F.E. 
i Thailand:

”Livet i landet har återgått nästan till det 
normala men fortfarande måste människorna 
hålla avstånd. Skolorna och organisationens 
center har redan öppnat och personalen 
har kunnat besöka fadderbarnen och deras 
familjer i slummen.”

Interpedia på Facebook 15.9.2020
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UTVECKLINGSSAMARBETE

Kravnivån inom 
utvecklingssamarbetet ökar 
När jag började mitt arbete för fem år sedan överskug-

gades vårt arbete av 2015 års plötsliga nedskärnin-
gar i utvecklingssamarbetets finansiering. Nedskär-

ningarna började så småningom märkas i arbetet hos oss 
och våra samarbetspartner och de följande åren blev tuf-
fa. Vi och de flesta samarbetspartnerna har som tur repat 
oss från dessa tider och vårt arbete fortsätter.

Redan länge har det sjunkande antalet givare varit en 
utmaning för oss. Våra konkurrenter är stora internatio-
nella organisationer, det är därför inte lätt att få synlig-
het. Nu verkar den nedåtgående trenden jämna ut sig, 
och för det kan vi tacka dem som troget stöder vårt ar-
bete, de som uppskattar oss som en liten finländsk or-
ganisation med ett långsiktigt arbete.

Det bästa i det här arbetet är omväxling, emedan ar-
betet i en liten organisation är mycket mångsidigt. Våra 
nätverk sträcker sig åt många håll eftersom vi arbetar i 
sju olika länder med mycket varierande samarbetspart-
ner. Därtill har vi många samarbetspartner också i Fin-
land. Dessa nätverk öppnar många nya perspektiv på vad 
som händer i olika delar av världen.

SAMARBETE MED VARAKTIGA PARTNERORGANISATIONER 
Utvecklingssamarbetet som organisationerna bedriver har 
under årens lopp genomgått en professionalisering. Inter-
pedias arbete har givetvis varit professionellt redan länge. 
Utrikesministeriets kravnivå blir ändå hela tiden högre, man 
fäster till exempel mer uppmärksamhet vid riskhantering 
och resultaten mäts grundligare. Detta kräver av oss och 
av våra partner mer planering och uppföljning än tidigare.

I mitt arbete har jag fått samarbeta med varaktiga partner 
och jag märker att många, till och med långvariga, pro-
blem slutligen har fått en framgångsrik lösning.

Våra partnerorganisationer har förmågan att utveck-
la sitt arbete och följa med sin tid. Jag sätter även värde 
på deras förmåga att vara verksamma under utmanan-
de förhållanden. Etiopien har haft politiska oroligheter, 
Nepal har drabbats av naturkatastrofer och befinner sig 
nu mitt i en allvarlig pandemi. Våra partnerorganisatio-
ner har alltid klarat av att lägga om sitt arbete och an-
passa sig till den rådande situationen.

BARN HAR RÄTT TILL UTBILDNING, SKYDD OCH  
SKÄLIG LEVNADSSTANDARD! 
Vårt utvecklingssamarbete har ett tydligt fokus: barnets 
rätt till utbildning, skydd och skälig levnadsstandard. Våra 
projekt har i allmänhet tre typer av mål:

1. Att öka barnens kunskap, färdigheter och aktivitet, att 
nå själva barnen.

2. Att identifiera de ansvariga och utveckla deras verk-
samhet (bland annat myndigheter och aktörer i skolor-
na). Det har varit fint att se vilka insiktsfulla idéer våra 
partner har utvecklat i det här arbetet. 

3. Att utveckla civilsamhället. Ett fritt verkande civilsam-
hälle är en förutsättning för verklig utveckling och ett 
fungerande samhälle. För att säkra verksamhetens be-
ständighet är det viktigt att även ta med små lokala or-
ganisationer på gräsrotsnivå.

I DEN ANDRA FASEN AV UTVECKLINGSSAMARBETET  
LÖSES KOMPLEXA PROBLEM 
Jag blir motiverad då vi och våra partnerorganisatio-
ner tillsammans identifierar utmaningar i utveckling-
en, då vi kartlägger vad de beror på och hur vi kan 
påverka dem. Det är mycket som gått mot det bättre 
och nästan alla våra verksamhetsländer är i full gång 
med att uppnå mål för hållbar utveckling. Å andra si-
dan är flera av de enklare problemen redan lösta och 
nu måste vi överväga de svårare frågorna.

Som barn bodde jag i Zambia då min pappa arbe-
tade inom ett stort projekt där de byggde skolor. Un-
der årens lopp har många skolor byggts i utvecklings-
projekt och största delen av barnen kan redan börja i 
skolan. Nu måste vi emellertid lösa frågan om hur kva-
liteten på utbildningen kan förbättras och hur skolav-
hopp kan minskas. Således är metoderna för att främ-
ja utbildningen annorlunda i dag.

EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDEN
Under det senaste halvåret har vi format Interpedi-
as strategi för utvecklingssamarbete som är i kraft 
från 2021, samtidigt som vi ansökt om Utrikesminis-
teriets programstöd. Vi har granskat vår verksamhet 
i sin helhet och definierat prioriteringarna och må-
len i vårt arbete.  

Inom branschen betonas för närvarande bland an-
nat etiska principer, antikorruptionsarbete samt främ-
jande av jämställdhet och bekämpning av sexuellt ut-
nyttjande. Vi har alltid arbetat enligt de här principerna 

men nu har dessa frågor särskilt betonats och anvisning-
arna och praxis har uppdaterats.  

Att exempelvis främja jämställdhet kräver systema-
tiska åtgärder. Vi främjar redan nu många bra företeel-
ser, men hur skulle vi kunna agera ännu bättre? Även i 
dessa frågor har de enkla åtgärderna redan gjorts och 
nu måste vi avgöra hur vi ska gå vidare till nästa nivå.

Ilona Kalliola
Skribenten är Interpedias chef för utvecklingssamarbetet. 
Hon har arbetat på Interpedia sedan 2016 och  
till utbildning är hon magister i statsvetenskap.
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RÄTT TILL UTBILDNING: SKOLFÖRVALTNINGENS OCH 
UTBILDNINGSPOLITIKENS UTVECKLINGSPROJEKT  
I NEPAL 2019–2022
Projektet genomförs i Dadeldhura i bortre västra Nepal i 
samarbete med Loo Niva Child Concern Group.

Utveckling av skolförvaltningen 
1. Landsortskommunerna Ajaymeru och Ganyapdhura har en 

femårsplan där barncentrerade mål lades till: funktionsned-
satta barns delaktighet, barnskydd, icke-våld, icke-diskri-
minering, rätt till utbildning.

2. I landsortskommunerna utbildades 58 tjänstemän och  
56 lokala representanter för utbildningsmyndigheter.  

3. En barnvänlig handbok i utbildningspolitik utarbetades som 
stöd för provinsregeringens arbete.

4. På distriktsnivå skapades ett utbildningsnätverk som bland 
annat koordinerade och gav anvisningar då skolorna öpp-
nade på nytt efter coronanedstängningen.

5. Två Education Watch-rapporter, som kartlägger utbild-
ningsfrågor, utarbetades och delades ut till beslutsfattare.

6. 25 utbildade lärare använde barnvänliga undervisningsme-
toder i sina skolor och 16 skolor fick högklassiga läromedel.

Utbildning till föräldrar och barn
7. 535 föräldrar fick information om betydelsen av utbildning 

och om skadliga traditioner, 15 föräldrar fick stöd för att ut-
veckla sin försörjning.

8. Genom program som producerades för lokalradion fick för-
äldrar, barn och beslutsfattare ökad kännedom om utbild-
ning och om coronaviruset. 

9. Verksamheten i 43 barnklubbar, som anordnade 27 pro-
gram för 588 barn, fick stöd.

10. Utbildning om tillverkning av sanitetsbindor erbjöds 23 flick-
or, som sedan delade sina kunskaper i 17 projektskolor.

11. Under coronanedstängningen startade Loo Niva en serie ra-
dioprogram för elever som stöd för lärande. Programmet 
nådde cirka 4500 elever på grundläggande stadiet och 1500 
elever på andra stadiet.

12. För 187 barn (98 flickor och 89 pojkar) arrangerades 8 stöd-
undervisningsläger efter coronatidens skolnedstängning.

13. I landsortskommunen Ajaymeru finns numera inga barn 
som avbrutit skolgången. 94 barn som var i fara att avbry-
ta fick stöd för att fortsätta sina studier.

SKOLAN TILLHÖR ALLA – SKOLMILJÖNS 
UTVECKLINGSPROJEKT I NEPAL 2017–2020
Samarbetsprojekt mellan Loo Niva Child Concern Group, 
Patan CBR och Interpedia i södra Lalitpur.

Funktionsnedsatta och kastlösa barns och flickors 
rätt till skolgång och delaktighet i samhället
1. Skolgång bland utsatta barn, såsom barn med funktions-

nedsättning, kastlösa barn och flickor, har ökat: 82 barn 
med funktionsnedsättning, 17 kastlösa barn, 183 flickor 
och 72 på annat sätt utsatta barn fick stöd för skolgång.

2. 21 barnklubbar fungerar aktivt och 361 elever fick under-
visning i barnens rättigheter, delaktighet och positivt upp-
trädande mot utsatta barn.

3. 85 % av de utsatta barnen som fått skolgångsstöd rappor-
terar om minskad diskriminering.

4. 16 barn fick regelbunden fysioterapi, som resulterade i att 
några barn rentav började gå för första gången.

5. Många barn rapporterar om lägre antal barnäktenskap i 
sitt närsamhälle.

 

Ökad kännedom och stöd till lokalförvaltningens  
arbete och föräldrarna
6. Ett informationsprogram om identitetskort, som berättigar 

till tjänster och stöd, bidrog till att öka antalet funktions-
nedsatta innehavare av identitetskortet.

7. Påverkansarbetet bland föräldrar till barn med funktions-
nedsättning förstärktes och grundandet av två spargrup-
per ger dem ekonomiskt stöd.

8. 577 samhällsmedlemmar (föräldrar, lärare, ledare) och 98 
medlemmar i skolornas förvaltningskommittéer och för-
äldraförening fick utbildning. 

9. 304 föräldrar fick ökad kännedom om barnens rätt till bland 
annat utbildning och offentlig service. 

10. 17 skolor och två landsortskommuner planerade och fast-
ställde föreskrifter som även tar barn med funktionsnedsätt-
ning i beaktande. I sex skolor upprättades nödhjälpsfonder. 

Utvecklingsresultat 2020
Våra projekt inom utvecklingssamarbetet, som Finlands 
Utrikesministerium stöder, framskred under 2020 trots pandemin. 

TRYGG OCH RÄTTVIS LIVSMILJÖ FÖR BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING I ETIOPIEN 2019–2021
Vi genomför projektet i städerna Bishoftu och Dukem i 
samarbete med organisationen Berhan Lehetsanat.

Barn med funktionsnedsättning får möjlighet till skol-
gång och rehabilitering och blir delaktiga i samhället
1. I området för projektet finns 229 barn med funktionsned-

sättning. 73 % av barnen får rehabiliteringstjänster (tidigare 
3 %). 92 barn med funktionsnedsättning fick nytta av den 
omfattande rehabiliteringen, 54 av den medicinska hjälpen, 
26 av hjälpmedlen. Sju barn fick fysioterapi och i hemmet 
hos sju barn förbättrades tillgängligheten.

2. 78 % av barnen med funktionsnedsättning gick i skola  
(tidigare 51 %) efter det att skolornas beredskap förbättrats.

3. 14 nya barn med funktionsnedsättning inledde sin skolgång 
och 141 fortsatte skolgången, 25 barn med funktionsned-
sättning fick stöd för att börja i specialskola, 141 fick läro-
medel och 147 fick stödundervisning.

4. Studieresultaten för barn med funktionsnedsättning för-
bättrades: 63 % hade förbättrat sina studieresultat. Ande-
len lärare som har förståelse för särskilda behov steg till  
68 % (tidigare 32 %).

5. 69 % av skolorna är fysiskt tillgängliga (tidigare 20 %).

6. 20 unga med funktionsnedsättning fick utbildning i hant-
verk och de ungas möjlighet till yrkesutbildning förbättrades.

Förändrade attityder mot personer med  
funktionsnedsättning 
7. 138 samhällsmedlemmar och 76 lokala ledare utbildades i 

funktionshinderfrågor. Representanter för lokal- och med-
borgarorganisationer, aktörer i skolorna samt religiösa le-
dare fick utbildning om skyddandet av barn mot olika for-
mer av våld.

8. 70 nya och 25 gamla volontärer fick utbildning, 49 kaffetill-
ställningar arrangerades på projektorterna för att sprida in-
formation om funktionsnedsättning.

9. Då kunskapen ökar förändras attityderna bland familjerna 
och i samhället: 74 % av samhällets medlemmar förhåller 
sig nu positivt till barn med funktionsnedsättning och de-
ras familjer (tidigare 45 %).

10. Den offentliga förvaltningens anställda och hälsocentraler-
nas personal förband sig i större utsträckning vid att främ-
ja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning då 
personalens kunskaper ökade genom utbildning. 

11. Servicehandledningssystemet för barn med funktionsned-
sättning har skapats och fortsätter sin verksamhet även ef-
ter att projektet avslutats. 

Stöd till föräldrarna och de lokala funktions- 
hinderorganisationerna
12. 57 samhällsmedlemmar deltog i hygien- och sanitetsutbild-

ningar, och 80 familjer fick materiellt stöd.

13. 85 vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning fick ut-
bildning i spar- och kreditverksamhet och företagande. 100 
familjer fick bränslesnåla ugnar och 168 träd planterades.

14. Föräldrarna till barn med funktionsnedsättning fick lära sig att 
kräva utbildning och tjänster för sina barn. Föräldrarnas del-
tagande i sina barns rehabiliteringsprocess har ökat.

15. 20 medlemmar från funktionshinderorganisationer deltog i på-
verkansarbetet. Ett bevis på effekter av påverkansarbetet var 
att personer med funktionsnedsättning beaktades i det huma-
nitära stödet som gavs i projektområdet efter coronapandemin.  
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Interpedias 
partner i 
utvecklings- 
samarbetet 2020

BETHLEHEM FAMILY DEVELOPMENT PROGRAMME 
(BFDP), DEBRE ZEIT
Familjestöd som hjälp mot extrem fattigdom 

GERMAN CHURCH SCHOOL & SOCIAL CENTER (GSC), 
ADDIS ABEBAS SKOL- OCH SOCIALCENTER
Stöd till skolan och fattiga familjer

BERHAN LEHETSANAT, BISHOFTU
Utbildning och habilitering för barn med  
funktionsnedsättning

MAEDOT, ADDIS ABEBA
Daghem och småbarnspedagogik för de  
fattigaste barnen

CHILDREN AND WOMEN IN SOCIAL SERVICES  
AND HUMAN RIGHTS (CWISH)
Utveckling av barnskyddet och utbildningen

LOO NIVA CHILD CONCERN GROUP NEPAL
Möjlighet till barnvänlig utbildning för barn från  
fattiga familjer

PATAN COMMUNITY BASED REHABILITATION 
ORGANIZATION (PATAN CBR), NEPAL
Habilitering och utbildning för barn med  
funktionsnedsättning

FAMILIES FOR CHILDREN (FFC), BARNHEM I DHAKA
Hem och utbildning för barn i Dhaka

SA CARES FOR LIFE, PRETORIA
Stöd för barn i Plastic Citys slum

DELHI COUNCIL FOR CHILD WELFARE (DCCW)
Utbildning för barn i slummen i Delhi och habilitering av 
barn med funktionsnedsättning

FAMILIES FOR CHILDREN (FFC),  
BARNHEM I PODANUR, COIMBATORE
Trygg uppväxtmiljö för övergivna barn

JARDÍN DE LA NIÑA MARÍA (JNM), BARNHEM I BOGOTÁ
Utbildning och en trygg uppväxtmiljö för flickor 

ETIOPIEN

NEPAL

BANGLADESH

SYDAFRIKA 

INDIEN

COLOMBIA

PROJECT L.I.F.E. FOUNDATION 
Fattigdomens onda cirkel bryts med utbildning

THAILAND

facebook.com/interpedia

twitter.com/interpedia_ry

instagram.com/interpedia

www.youtube.com ➞ Interpedia

interpedia.fi/blog_post

2021
Kalenteri-Kalender

Kiintymys, 
anknytning, 
attachment

Interpedia 2019

SUOMI

Kommunikation 2020

Ekonomi
År 2020 finansierades Interpedias adoptionsverksamhet 
med adoptionstjänstavgifter, som adoptionssökandena 
betalade, och med det till adoptionsverksamheten rik-
tade verksamhetsunderstödet (232 100 €) från Social- 
och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). 
För tjänsterna efter adoptionen fick vi stöd från Valviras 
till adoptionstjänstorganen riktade anslag.

Utvecklingssamarbetet finansierades med privata fad-
der- och månadsdonationer, med enskilda donationer 
och med Utrikesministeriets understöd för civilsamhäl-
lesorganisationers projekt inom utvecklingssamarbete. 

Utrikesministeriet beviljade Interpedia 311 000 € i pro-
jektunderstöd för 2020. Insamlingsresultatet för fadderverk-
samheten var 246 731 € och övriga donationer 10 787 €.

Understödet för adoptionsverksamheten från STEA och 
understödet för utvecklingsprojekten från Utrikesminis-
teriet har stor betydelse för föreningens ekonomi.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne beviljade Interpe-
dia understöd för att arrangera två svenskspråkiga infor-
mationsmöten: ”Info för adoptivfamiljers närstående” och 
”Första tiden som familj”. Planeringen av evenemangen 
började i slutet av 2020 och de genomfördes våren 2021. 
Vi vill rikta ett varmt tack till stiftelsen för det värdefulla 
stödet till organisationens tvåspråkighet. 

De viktigaste verktygen i Interpedias kommunikation un-
der 2020 var webbplatsen, kanalerna i sociala medier,  
e-postmeddelandena, nyhetsbreven, medlemsbreven 
och årsberättelsen. 

Interpedias projekt Med vems röst? Synpunkter på etisk 
utvecklingskommunikation, som en del av projektet Fra-
me, Voice, Report (FVR), upphörde 2019. I slutet av 2020 
deltog vi i slutseminariet för Finlands FVR-projekt där vi 
presenterade resultaten från Interpedias projekt. Projek-
tet fick synlighet även i Fingos video och i slutrapporten 
för europeiska FVR. Årsberättelsen 2019

Kalendern för 2021 hade temat Anknytning

På grund av coronaläget hölls alla 
informationsmöten på distans 
efter mars 2020. För sökande 
arrangerade vi under året 37 
finskspråkiga, en svenskspråkig, 
en tvåspråkig (finska–svenska) 
och två engelskspråkiga informa-
tionsmöten.  Dessa möten hade 
sammanlagt cirka 900 deltagare. 
Även den traditionella utbildning-
en för adoptivbarnens mor- och 
farföräldrar och andra närstående 
arrangerades på distans.
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Organisation och administration 
31.12.2020

FÖRENINGSMÖTET
Medlemmarna

Styrelsen

Verksamhetsledare
Anja Ojuva

PM, psykoterapeut

ADOPTIONSTJÄNSTEN

Chef för adoptionstjänsten
Salla Hari

PM

Adoptionsansvariga

Marika Elmeranta
PeK

Eija Kiiskinen
FM, PK

Socialarbetare
Linn Ahlfors

PM

Sanna Alanko
(föräldraledig)

Adoptionssekreterare
Wilma Pomell

FM

STÖDTJÄNSTER

Informatör
Marja Utela

FM

Organisationsplanerare
Minna Ala-Orvola

SVM

Organisationsassistent
Maija Björk

FM

UTVECKLINGSSAMARBETET

Chef för  
utvecklingssamarbetet

Ilona Kalliola
PM

Projektkoordinator
Anu Karvinen

EM (Mag.rer.soc.oec.)

Organisationsplanerare
Jenni Ahde

SVM

Medlemmar 2020
I slutet av 2020 hade föreningen 716 
(2019: 758) medlemmar. Andelen 
svenskspråkiga medlemmar var 23 % 
(2019: 20 %).

Interpedias landskontor  
och kontaktpersoner 
Som Interpedias kontaktpersoner fortsat-
te juristen Ana Maria Fernandez i Colom-
bia och Gireeja Rajesh i Indien. I Thailand 
började socialarbetaren Acharawan  
Boonyarattapan arbeta som  
kontaktperson.  

Interpedias styrelse 2020
ORDFÖRANDE:
Markku Riissanen
Studentmerkonom, eMBA, Vice President, OP 

STYRELSEMEDLEMMAR:
Jonathan Andersin
Juris magister, Counsel,  
Advokatbyrå DLA Piper Finland Ab

Anu Kallio 
Politices magister, yrkeslärare (AmO), chef för 
äldre- och handikappservice, Lempäälä kommun 

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

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

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

Ari Turunen
Politices licentiat, chefredaktör, Le Monde 
Diplomatique Finland

SUPPLEANTER:
Eija Littunen 
Politices magister, socialarbetare, Loimaa stad

Linda Mäkynen-Lönnberg
ekonomie magister, HR System specialist  
(HRIS Specialist), OP

Interpedia grundades 1974 och är en religiöst och poli-
tiskt obunden finländsk civilsamhällesorganisation vars 
verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konven-
tion om barnets rättigheter och principerna i Haag-
konventionen. Interpedia har dryga 700 medlemmar.

Interpedias mål är att främja barnens rätt till en ba-
lanserad 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 mångår-
ig erfarenhet och omfattande kontaktnät utomlands. 
Interpedia har adoptionssamarbete med Bulgarien, 
Colombia, Indien, Kina, Sydafrika 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 Interpe-
dia, med stöd av Utrikesministeriet och i sam-
arbete med sina partnerorganisationer, projekt i  
Etiopien och Nepal. Utöver dessa stöder förening-
ens 900 månadsgivare och faddrar årligen unge-
fär 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 utbild-
ningar eller i undervisning
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Då du blir FADDER eller månadsgivare 
stöder du barnens skolgång. Med ditt stöd 
hjälper vi särskilt flickor, funktionsnedsatta 
och barnarbetare till skolgång. Att utveckla 
barnskyddet och att stödja familjerna är en 
del av vårt arbete.

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

Då du blir 

FÖRETAGSFADDER stöder 
du utsatta barns skolgång och tar 
socialt ansvar.

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

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

Du kan också stödja
vårt arbete genom en

ENGÅNGSDONATION!

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

TESTAMENTsgåva

Ett barn har 
rätt till en bra 

barndom.

STÖD VÅRT ARBETE:

Insamlingstillstånd RA/2020/1449 www.interpedia.fi


