Etiska principer
Utgångspunkten är barnets rättigheter: Den röda tråden i de etiska principerna är att
barnets rättigheter förverkligas i fadderverksamheten. Eftersom fadderverksamheten bygger
på FN:s konvention om barnets rättigheter är utgångspunkten att barnet har rätt till bland annat
undervisning, skydd och tillräcklig näring. Fadderverksamhet är ett sätt att främja de här
rättigheterna. Genom fadderavtalet förbinder sig faddern att ge sitt regelbundna ekonomiska
stöd och fadderorganisationen att rapportera om hur stödet används.
Hurdana uppgifter som skickas om fadderprogrammet och fadderbarnen till den finländska
organisationen och vidare till faddrarna och hur ofta det sker, varierar något. Barnen kan inte
åläggas att som en motprestation berätta om sig själva eller sin familj.
Stöd till hela gruppen: Vid fadderskap är det viktigt att minnas att ett barn i första hand är
medlem i sin egen grupp och familj. Fadderbidragen riktas i regel till hela gruppen fastän
faddern eventuellt har ett personligt fadderbarn i gruppen. Då man stöder hela gruppen
förstärker man barnets förutsättningar för ett bra liv på ett mer övergripande sätt. Då uppstår
heller inga spänningar inom gruppen, som kan uppstå då man stöder ett enskilt barn.
Spelregler vid kontakt: Kontakten med fadderbarnet ska ske via fadderföreningen och enligt
de regler som bestäms av den, och som donatorer och den mottagande parten förbundit sig till.
Då kontakten mellan fadderbarn och fadder sker via organisationen är det lättare att värna om
både fadderns och fadderbarnets privatliv och rättsskydd. Här ingår också rätten att frånsäga
sig biståndsförhållandet. Kontaktuppgifterna till de båda parterna i fadderrelationen förmedlas
inte vidare utan parternas godkännande. Även om det i dag är lätt för fadder och fadderbarn
att ha direkt kontakt via sociala medier, är det för båda bättre att kontakten fortfarande sker
via organisationen eller samarbetspartnern.
En fadderorganisation ska också ha regler för vilken typ av stöd som en fadder kan ge. En fadder
kan istället för saker skicka en penninggåva som gynnar hela gruppen.
Etisk informationsförmedling: Fadderorganisationer ska i sin informationsförmedling följa
etiska principer och försäkra sig om att informationen främjar barnets rättigheter,
Organisationen är skyldig att ge en så sanningsenlig bild av mottagaren som möjligt, och
undvika ensidiga och negativa stereotypier om utvecklingsländer.
Att publicera bilder och namn på fadderbarn eller andra uppgifter om dem på sociala medier
eller på internet är inte förenligt med barnets bästa. Uppgifter om barnen och bilder på dem
ska hanteras så att deras privatliv respekteras, och då barnen fotograferas ska man alltid be om
lov, i synnerhet om bilderna ska publiceras.
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