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Om BFA
Barnen Framför Allt- Adoptioner (BFA) är en ideell förening som arbetar inom fyra
verksamhetsgrenar: adoptions- bistånds, fadder och medlemsverksamhet.
Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse.
För handläggningen av adoptionsverksamheten finns ett kansli i Kungsbacka med ett tiotal
anställda.
BFA hade under 2015 auktorisation från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
(MIA) att arbeta i 11 länder.
BFAs biståndsprojekt ska ge fattiga och utsatta barn möjlighet till utbildning, omvårdnad eller
annan form av stöd som kan skapa en förbättrad livssituation.
Fadderverksamheten innefattar såväl enskilda fadderbarn som projektfadderskap. Avgifterna
skall täcka huvuddelen av fadderbarnens kostnader för utbildning och mat.
Medlemsverksamheten arrangerar aktiviteter och utbildningar för att skapa mervärde för
föreningens medlemmar.
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Organisation
Organisationsstruktur

Styrelse
Styrelsen består av tio personer, som på sin fritid arbetar helt ideellt för föreningen. Styrelsen
väljs varje år på föreningens årsmöte. Under året har styrelsen bestått av ordförande Patrik
Elisson, vice ordförande Stefan Landelius, vice ordförande Anna Söderström, Johan Persson,
Erna Lagerfors, Francisca Herodes, Lena Österlin och Sven-Åke Kvaldén Anna-Karin Water
och Isabel Borras Auli.
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Avgående och pågående ordförande, Eva och Patrik

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv protokollförda sammanträden. Av dessa var
elva telefonmöten. Dessutom hade styrelsen möte i Kungsbacka i samband med årsmötet och
ett helgmöte i Halland i augusti. I december hade styrelsen och personalen på kansliet en dag
tillsammans.
Arbetsgrupper
Styrelsen och personalen har i ett antal år arbetat tillsammans i av styrelsen tillsatta
arbetsgrupper. I vissa grupper ingår även medlemmar i föreningen. Under verksamhetsåret har
vi haft följande grupper:


Adoptionsgruppen, som ansvarar för
o Framtidsfrågor: Utveckla befintliga länder. Nya kontakter. Planerar besök
och resor.
o Löpande adoptionsfrågor, som hänskjuts av kansliet, av principiell karaktär
eller särskilt komplicerade ärenden.
o Övriga frågor av liknande karaktär som rör förmedlingsverksamheten.



Bistånd/Faddergruppen, som administrerar biståndsprojekt, medlemsavgifter och
insamlingar och administrerar fadderverksamheten. Gruppen ansvarar också för det
strategiska arbetet med nya biståndsprojekt och insamlingsmöjligheter samt
administrationen av föreningens 90-konto.



Medlemsgruppen, vars uppgift är att arrangera aktiviteter, föredrag och utbildningar
för BFA:s medlemmar.
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Kansli
Under året har relationen mellan styrelsen och verksamhetschefen utvecklats och förtydligats.
Verksamhetschefen, Maria Berg, är nu ansvarig för all verksamhet inom kansliet. Styrelsen är
inte längre engagerad i operativa frågor utan ägnar sig åt frågor av strategisk karaktär.
Under hösten beslutade styrelsen att kansliverksamheten skulle anpassas till ett minskat antal
adoptioner vilket innebar att några personer fick lämna. I samband med det gjordes även det
strategiska valet att köpa tjänsten ekonomihantering i stället för att ha en person anställd för
detta. Hittills förefaller detta ha fallit väl ut.
Tidningen
Ansvarig utgivare för föreningens tidning nr 1-2 var BFA:s ordförande Eva Jonasson-Melin
och nr 3-4 BFA:s nye ordförande Patrik Elisson. Redaktör för tidningen var Christina Zaar
och grafisk formgivare Malin Malmén Gordon. Redaktionen har dessutom bestått av AnnaKarin Stahre och Ann-Charlotte Särnbratt från BFA:s kontor.
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Adoptionsverksamheten
Utvecklingen för adoptioner
Det har under 2000- talet skett en minskning av antalet internationella adoptioner både i
Sverige och i Europa. Orsakerna är flera, men en bidragande orsak är förändringar i
ursprungsländerna. Den ekonomiska utvecklingen i vissa länder i Asien har minskat behovet
av att placera barn internationellt och antalet nationella adoptioner har ökat. En annan orsak är
att intresset för internationella adoptioner har ökat i västvärlden. I Asien har behovet minskat,
men däremot har det ökat i andra delar av världen. Denna utveckling ställer större krav på
adoptionsorganisationerna att följa förändringar för att finnas där behovet är som störst.
Behovet av föräldrar till barn med i förväg kända särskilda behov har ökat under de senaste
åren och den kategorin barn står i dag för en allt större andel av antalet förmedlade barn.
BFA har 2009 - 2013 förmedlat över 100 barn per år. För år 2015 förmedlade vi 89 barn.
Barnen kom från nio länder och våra största länder var Taiwan, Litauen och Ungern.

Adoptionssökande
Antalet ansökningar i adoptionsregistret har minskat under året till 486 mot 655 föregående
år. Under verksamhetsåret kom det in 113 nya ansökningar mot 155 föregående år. Det är en
fortsatt minskning. De långa väntetiderna i utlandet, att barnen som är tillgängliga för
internationell adoption blir allt äldre, liksom de höga kostnaderna kan ha haft betydelse för
minskningen av antalet sökande. Även andra möjligheter till att bilda familj i samhället samt
den relativt negativa bild av adoptioner som förekommit i media under de senaste åren har
troligen påverkat negativt.
Ansökningar från ensamstående kan i dagsläget skickas till Bulgarien, Indien, och Ungern.
Från Ungern kan ensamstående endast komma ifråga för barn över tio år. Vi har ännu inte
någon utlandskontakt som tar emot ansökningar från samkönade par.
Adoptionskostnaderna varierar mellan de olika länderna liksom familjens kostnader för resa,
uppehälle, översättningar etc. Adoptionskostnader för de olika länderna 2015 finns i bilaga till
årsredovisningen.
Till adoptionskostnaderna ska även läggas familjens kostnader för resa och uppehälle,
översättning av handlingar, kostnad för läkarintyg och legaliseringskostnader hos Notarius
Publicus, UD och ambassad. Dessa kostnader är en uppskattning, som bygger på uppgifter
från familjer som tidigare adopterat från landet. Reskostnaden inkluderar resa för två
personer, samt ett barn för hemresan, hotell samt mat för två personer. Sökandeavgift på 2800
kronor debiteras årligen för samtliga sökande fram till och med det år adoptionsakten görs i
ordning. För att adoptera krävs även medlemskap i föreningen á 450 kronor per familj och år.
Samtliga sökande betalar dessutom en depositionsavgift på 5000 kronor för
uppföljningsrapporteringen. Depositionsavgiften betalas tillbaka till de sökande när de
fullgjort sin uppföljningsrapportering. Skulle de inte sköta den innehålls beloppet.

6 (25)

Barn
BFA har förmedlat adoption för 3122 barn sedan starten 1979. Utöver länderna i tabellen
nedan har BFA förmedlat 116 adoptioner från Indonesien under 1982 – 1983, två barn från
Burkina Faso 1992, ett barn från Rumänien 1997 samt ett barn från Peru 2005.
Land
Indien
Polen
Sri Lanka
Vietnam
Taiwan
Litauen
Tjeckien
Bolivia
Slovakien
Kenya
Bulgarien
Ryssland
Ungern
Thailand
Nepal
Övriga länder
Antal anlända
barn

2009
11
13
13
25
12
6
6
15
4
6
1
-

2010
4
18
1
25
15
9
6
11
5
7
2
5

2011
9
12
4
25
11
9
2
8
11
18
7
1
-

2012
3
14
20
12
12
2
7
10
6
14
4
3
-

2013
1
17
15
12
17
2
16
7
14
7
-

2014
13
27
8
16
8
3
1
12
6
-

2015
5
11
19
17
8
8
4
13
4
-

112

108

117

107

108

94

89

Total
1309
442
316
179
174
129
93
78
63
62
54
36
36
26
5
120
3122

Utlandskontakter
Bolivia
I maj 2015 godkändes förordningen till den nya lagen i Bolivia gällande barn och ungdomar
som infördes året innan. I lagen finns ett nytt krav om att ett undertecknat bilateralt avtal
måste uppfyllas.
MIA fick under hösten ta del av den informationen. Inga nya familjers ansökningar kunde
således skickas under 2015.
Bulgarien
Den 5-9 oktober reste verksamhetschef Maria Berg, ansvarig handläggare för Bulgarien Helle
Holst-Nielsen och konsultläkare Christina Fåhraus till Sofia. Under veckan genomfördes
studiebesök på två barnhem, möte med Ministry of Justice och flera möte med BFA:s
samarbetsorganisation Family National Association (FNA). Målet med resan var bland annat
att ta reda på vad BFA kan förvänta sig av det framtida samarbetet med Bulgarien.
Bulgarien har sedan ett par år tillbaka beslutat att omstrukturera delar av sitt sociala system
genom att ha som mål att stänga de flesta barnhem/institutioner i landet till år 2020.
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Eventuellt kommer sex institutioner att få finnas kvar för de barn som har svåra
funktionshinder och/eller särskilda behov. De andra barnen som idag bor på barnhem och
institutioner ska placeras i fosterhem. Som en följd av ovan förändring har det uppstått
problem när barnen i fosterhem ska registreras i de system som finns för barn tillgängliga för
adoption och färre barn har därför registrerats. Väntetiderna för både barn och familjer som
väntar på sin adoption har därmed blivit mycket längre. Ministeriet är väl medvetet om och
insatta i problemet och alla inblandade i adoptioner förstår att en lagändring måste till för att
barn tillgängliga för adoption ska registreras i ovan register även om de bor i fosterhem. Inga
inblandade kan idag ge någon exakt tid för när en eventuell lagändring kan vara klar. Detta
har förstås även medfört att väntetiderna för BFA:s familjer har ökat och det är idag inte
ovanligt att de får vänta 4-5 år på ett barnbesked. BFA fick endast ett barnbesked under året.
Litauen
Samarbetet fortskrider med Litauen utan större förändringar. BFA ansökte om förnyad
auktorisation hos litauiska adoptionsmyndigheten i slutet av året och i samband med det så
besökte även BFA Litauen och myndigheten. Asta Gasparaviciute, BFA:s kontaktperson i
Litauen, bjöds in och deltog i Sommarträffen i Skövde där många av familjerna som adopterat
från Litauen deltog.
17 barn kom till sina familjer i Sverige under 2015.

Asta, kontaktperson Litauen

Indien
BFA gjorde en resa till Indien i början av året för att undersöka och bedöma möjligheterna att
fortsätta samarbetet med landet. Resan gjordes tillsammans med BFA:s kontaktperson
Ambika Jaipal Singh. BFA besökte bland annat centrala adoptionsmyndigheten CARA och
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lokala adoptionsmyndigheter SARA samt adoptionsorganisationer som RIPA och SAA.1 BFA
beslutade att fortsätta samarbete med Indien eftersom det finns barn i behov av familj samt att
de senaste riktlinjerna syftar till att förbättra barnets situation och perspektiv. Fyra familjer
kom hem med sina barn från Indien under 2015.
Kenya
Hela 2015 kom att präglas av ett intensivt arbete för att få hem familjer med pågående
adoptionsärenden i Kenya sedan myndigheterna i Kenya beslutat att stoppa internationella
adoptioner i landet.
Efter sommaren förvärrades situationen för de svenska adoptivfamiljerna på plats i Kenya då
efterforskningar gjorts i tre olika ärenden där man funnit biologiska släktingar till barnet.
Förhandlingar inleddes och barnen fick återlämnas till barnhem.
På grund av den uppkomna situationen hade de tre organisationerna BFA, AC och BV ett
samarbete både här i Sverige och på plats i Kenya för att stötta de drabbade familjerna.
Under 2015 fick BFA hem 8 barn till 8 familjer från Kenya. MIA gav förlängd auktorisation
enbart för att få hem familjerna som befann sig på plats. Eftersom adoptionsmyndigheten i
Kenya inte existerar kan heller inte samarbetet fortsätta.
Polen
Under 2015 deltog vår kontaktperson Grazyna Kubka i BFA:s Temadag som hölls i januari.
Grazyna berättade där om adoptionsprocessen i Polen och om hennes över 20-åriga erfarenhet
av att jobba med adoptioner och BFA. Till årets sommarträff bjöds representanter in från alla
de tre organisationer som BFA samarbetar med i landet. De fick ta del av ett program med
studiebesök hos myndigheter, skola med mera, samt det mycket uppskattade mötet med barn
och familjer på själva sommarträffen.

1

Central Adoption Resource Agency (CARA), State Resource Adoption Agency (SARA), Overseas
citizenship of India (OCI), Recognised Indian Placement Agencies (RIPA), Specialised Adotpion Agency
(SAA)
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Ulla, Grazyna och Lina utanför kontoret

Vi har ett mycket gott samarbete med myndigheterna och vår kontaktperson i landet.
11 barn kom till sina familjer under 2015.
Tjeckien
Vi samarbetar med myndigheten ”The Office for International Legal Protection of Children” i
Brno. Under 2015 fick vi 8 barn från Tjeckien. Att det blivit färre barn än tidigare år beror
troligtvis på ändringar i de tjeckiska rutinerna kring domstolsbeslut om överflyttad vårdnad av
barnen.
Det har varit fortsatt lång väntan på barnbesked för de flesta familjer. Väntetiden var mellan
8-36 månader beroende på familjernas förutsättningar och förväntningar om barn och att alla
barn matchas med för dem bästa familj i den tjeckiska kön.
BFA har sedan 2013 deltagit i ett tjeckiskt EU-projekt om utveckling av internationellt
samarbete: Development of partnerships for international cooperation at the Office for
International Legal Protection of Children. Vi har endast varit inblandade i den del av
projektet som berör internationella adoptioner.
Maria Berg och Lena Sundvall blev inbjudna för avtackning till Closing workshop i Lednice i
södra Tjeckien den 22-24 april 2015.
Taiwan
BFA samarbetar med två organisationer i Taiwan: Child Welfare League Foundation (CWLF)
och Chung Yi Social Welfare Foundation.
På BFA:s sommarträff i juni 2015 deltog två representanter från vardera organisationen från
Taiwan. Många familjer som har adopterat barn från Taiwan kom på träffen och fick
möjlighet att träffa representanterna. I samband med besöket ordnades också flera studiebesök
på myndigheter, skola mm så att personerna på våra samarbetsorganisationer fick chansen att
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lära sig så mycket som möjligt om det svenska samhället. Genom möten och samtal
fördjupade vi också vårt samarbete runt adoptionsprocessen.
Under 2015 kom det från Taiwan 17 barn till 19 familjer. Barnen var i åldrarna 1 – 7 år gamla
vid ankomst till Sverige. 14 av dessa barn var över 3 år.

Gäster från Taiwan

Ungern
I januari när BFA ordnade en Temadag för väntande familjer och nya familjer i Kungsbacka
bjöds BFA:s kontaktperson Andrea Hankissne och Dr. Zsuzsanna Àgoston från
adoptionsmyndigheten in för att föreläsa om adoptionsprocessen i Ungern.
BFA har fortsatt mycket bra samarbete med adoptionsmyndigheten i Ungern och familjerna
tas väl om hand av Andrea Hankissne under sina ca sex veckors långa vistelse i Ungern.
Under 2015 anlände 13 barn till 10 familjer från Ungern.
Thailand
BFA fick under 2015 skicka nio ansökningar till adoptionsmyndigheten Department of
Children and Youth (DCY). Vi påbörjade också vårt samarbete med Thai Red Cross
Childrens Home(TRCCH) och fick skicka två ansökningar dit.
Det kom hem 4 barn från DCY under 2015 och väntetiden låg på runt 2 år.
Sista veckan i juli medverkade BFA på TRCCH:S återreseprogram ”motherlandvisit” i
Bangkok. Under veckan besökte vi bl a Röda Korsets barnhem som tog emot alla
återvändande barn med mycket glädje och tårar. Vi adoptionsorganisationer hade ett möte
med Röda Korsets styrelse där vi diskuterade aktuella frågor och berättade om
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adoptionssystemet i respektive land. Vi träffade också den thailändska prinsessan Maha
Chakri Sirindhorn som har varit med och grundat barnhemmet och är mycket engagerad i
barnhemmet. Under veckan besökte BFA även adoptionsmyndigheten DCY för att diskutera
aktuella frågor.

Besök i Thailand

Vietnam
BFA har väntat sedan slutet av 2013 på att få en ackreditering i Vietnam så att vi skulle kunna
återuppta vårt samarbete där igen. Under hösten genomförde BFA en resa till landet för att ta
reda på vilka möjligheter vi såg att inom en snar framtid få bli ackrediterade. Baserat på den
information vi fick under resans gång valde BFA efter hemkomsten att återkalla vår
auktorisationsansökan hos MIA.

Myndighetskontakter
BFA:s tillsynsmyndighet Myndigheten För Internationella Adoptionsfrågor (MIA) har under
2015 fått ett utökat uppdrag och även bytt namn. Från och med september heter de
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
Representanter från kansliet har deltagit i MIA:s organisationsträffar tillsammans med övriga
adoptionsorganisationer.
MIA besökte BFA:s kansli i samband med den årliga inspektionen.
BFA har under hösten haft mycket täta kontakter med MIA i samband med de problem som
uppstod för våra familjer i Kenya.
MIA har haft samråd med ordföranden från alla adoptionsorganisationer med anledning av att
MIA sett sig tvungna att se över villkoren som ligger till grund för organisationernas
auktorisation. Den nya auktorisationen som gavs i slutet av 2015 gäller denna gång endast i
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två år, mot tidigare fem år. Anledningen till detta är att MIA har för avsikt att under 2016 ha
en genomgång och utveckla villkoren.

EurAdopt och NAC
BFA är medlem i både EurAdopt och NAC (Nordic Adoption Council). Från kontoret så är
Maria Berg BFA:s representant i EurAdopt samt Lina Vikterlöf BFA:s representant i NAC.
På de konferenser som EurAdopt och NAC anordnar, så brukar BFA skicka en representant
från kontoret samt en representant från BFA:s styrelse.
EurAdopt anordnar bara konferens vartannat år. Det var ingen konferens under 2015 och
nästa konferens är 2016 i Utrecht i Holland.
NAC:s årliga konferens hölls på Gardemoen utanför Oslo mellan den 25:e och 26:e
September. Denna gången var bara BFA representerad av en styrelsemedlem, Stefan
Landelius. Temat för konferensen var "Adoption av barn med särskilda behov".
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Biståndsverksamheten
Barnen Framför Allt - Bistånd (BFA-Bistånd) är en verksamhet som har till syfte att genom
biståndsmedel främja projekt som kan stödja barn som på olika sätt befinner sig i en utsatt
situation. BFA-Bistånds projekt ska genomsyras av demokratiska värderingar och mänskliga
rättigheter med fokus på barn och kvinnor, och koncentreras till ett antal utvalda
kontaktländer.
Målen för BFA-Bistånd är:





Våra projekt ska ha fokus på utbildningsinsatser till fattiga och utsatta barn och
ungdomar.
Vi ska prioritera biståndsprojekt, som tydligt motverkar fattigdom genom hjälp till
självhjälp, och som ökar människors förutsättningar att försörja sig.
Biståndet ska ge barnen möjlighet till utbildning, omvårdnad eller annan form av
stöd som kan skapa en förbättrad livssituation.
Vi ska sträva efter att ha minst ett projekt i varje land prioriterat av föreningen och
dess medlemmar.

De ekonomiska medel som avsätts och används till bistånd kommer framförallt från
medlemsavgifter men också från donationer och insamlingar.

Organisation mm för BFA-bistånd och Fadder
Organisation
Gruppen som arbetar med Bistånds- och Fadderverksamheten består av frivilliga krafter som
under 2015 har haft månatliga telefonmöten (9 stycken) och ett fysiskt möte. Dessutom
arbetar 12 fadderbarnsadministratörer ideellt med fadderbarnsverksamheten.
Alla i Biståndsgruppen arbetar ideellt.
90-konto
BFA-Bistånd och Fadder har möjlighet att erbjuda ett 90-konto för insamlingar och vi är
därför under Svensk insamlingskontrolls regelverk och kontroll. Deras logga finns nu på alla
trycksaker. Vi har planerat för insamlingar som annonseras i BFA-Tidningen där även ett
inbetalningskort till 90-kontot har bifogats. I varje nummer av tidningen har information om
90-kontot funnits för att öka kunskapen om möjligheten bidra till insamlingen.
Gåvokort
Vi har alla vänner och bekanta som vi aldrig vet vad man ska köpa till vid olika högtider.
Därför har vi har sedan några år tillbaka sålt gåvokort. Det började som ett litet projekt men
blev med tiden väldigt uppskattat, så nu säljs gåvokorten i större skala och detta har ökat
insamlade medel till biståndsverksamheten. Gåvokorten är till förmån för speciella projekt.
Våra nuvarande gåvokort bidrar till olika projekt i Kongo och Indien.
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Information genom BFA-tidningen
Medlemmarna i BFA Bistånd och Fadder deltar regelbundet som skribenter i BFA-Tidning.
Gruppen har ett antal sidor i tidningen där information och reportage görs om verksamhetens
olika projekt och initiativ.
Information på BFAs hemsida
Bistånds- och fadderverksamheten presenteras på BFAs gemensamma hemsida där
intresserade får information om verksamheten och var de kan få mer information och vända
sig med frågor rörande verksamheten.
Sommarträffen.
Bistånds- och faddergruppen medverkade även under 2015 vid Sommarträffen med
försäljning av varor från olika delar av världen och många lotterier. Behållningen vid årets
sommarträff gick till vårt nystartade biståndsprojekt i Litauen

Exempel på biståndsprojekt
Fysisk träning för funktionshindrade barn i Vietnam
I Than Ba, 13 mil nordväst om Hanoi, Vietnam, arbetar BFA-Bistånd tillsammans med
föreningen För Barnens Bästa med att stödja verksamheten vid ett center för rehabilitering av
funktionshindrade barn och ungdomar. Där får barnen fysisk träning i en stor träningshall och
deras föräldrar får instruktioner av utbildad personal om hur de ska fortsätta träningen
hemma. De blinda barnen lär sig blindskrift, de döva lär sig teckenspråk. Centret har en
omfattande kursverksamhet för föräldrar och vårdnadshavare men också för rektorer och
lärare som undervisar våra fadderbarn samt för samhällsrepresentanter i syfte att nå en större
förståelse för de funktionshindrades situation. När ungdomarna gått ut grundskolan erbjuds de
yrkesträning utifrån sina möjligheter.

Rehabdag
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Fadderbarn i BFA:s och FBB:s fadderbarnsprojekt i Than Ba.

Tukwathela soppkök i Namibia
I Namibia stöttar BFA-Bistånd Tukwathela soppkök som bespisar medellösa barn två gånger i
veckan. Ena dagen serverar soppköket i Oshakati, den största staden i norra Namibia och den
andra dagen i veckan uppstår soppköket en bit utanför staden, i Ompundja. Vid varje tillfälle
bespisar Lahja Reino och hennes två medarbetare 85 barn.
I Norra Namibia har dödligheten i aids varit mycket hög vilket gett konsekvensen att många
barn är föräldralösa eller på annat sätt medellösa. Genom soppköket får barnen ett rejält mål
mat. Samtidigt får de dessutom omsorg och omvårdnad och någon som lyssnar till dem och
ger dem vägledning i livet. Tukwathela soppkök är både en ungdomsgård och en matbespisning. Barnen och Lahja längtar lika mycket till soppköksdagarna. Tukwathela soppkök
har även fått en experimentträdgård för odlande av trädgårdsväxter. Lahja lägger ner mycket
kraft och tid på den och kan nu berika barnens måltider med egna grönsaker. Under året har vi
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bland annat hjälpt till med införskaffandet av solskydd över odlingarna för att underlätta
växtligheten och skydda mot för kraftigt solljus och uttorkning.

Här serverar Lahja god soppa till barnen i Tukwathela. Lahja odlar spenat.

Matbespisning
Barnen som går i FEPAMs skola i Uvira lever under så knappa omständigheter att de inte kan
vara säkra på att få ett lagat mål mat varje dag. Därför sponsrar BFA-Bistånd en mjölk-och
brödbespisning för alla skolbarnen två gånger i veckan. Målsättningen är att BFA tillsammans
med FEPAM kan bygga en matbespisning vid skolan.
Maasai-flickor får utbildning
I Rift Valley, några timmars bilkörning österut från Nairobi, Kenya, utbildas unga
föräldralösa maasaiflickor på grundskolenivå på Soila Maasai Girls´ Centre. Flickor som vill
fortsätta i skolan behöver ekonomisk hjälp och BFA-Bistånd sponsrar tolv maasaiflickor som
nu får sin utbildning på internatskolor runt om i landet. “Våra” flickor är mycket
framgångsrika. Tre av flickorna fick 2013 ett av landets mest prestigefulla pris för goda
skolresultat. Alla flickor i Soila Maasai Girls´ Centre får den utbildningen som passar dem
bäst. Efter avslutad secondary school ska de vara förberedda att kunna fortsätta med
universitetsstudier eller annan lämplig yrkesutbildning. Som vuxna kommer de att kunna
återvända till sin hemort som självständiga, unga kvinnor.
En get ger inkomster
BFA-Fadder har drygt 80 fadderbarn i området Kasenga/Kibondwe i staden Uvira i Kongo
Kinshasa. Många av barnen har fått en get av sina faddrar. Nu har getägarna slagit sig
samman så att de kan ha en person som ser till getterna. Man har också en liten fond för vård
och medicin till sjuka getter. Getter förökar sig! Målet är, att när man har fått en liten flock
getter, kunna tjäna en slant på försäljning av killingar. Vi har även gåvokort till Indien där
getter är ett välkommet bidrag. Genom BFA-Bistånds försäljning av gåvokort får också
medellösa kvinnor getter. Att äga en get ger status och engagerar ofta en hel familj.
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En get betyder mycket

Skolbygge Kongo Kinshasa
Vi kommer fortsatt att ge bistånd till skolbygget i Uvira i Kongo Kinshasa så att skolan
kommer att kunna byggas ut efter de behov som finns och som ökat i och med att
skolverksamheten har kommit gång.

Elever i FEPAM-skolan i Uvira, en liten stad i östra Kongo Kinshasa
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Nya, vilande och avslutade projekt
BFA-Bistånd har regelbundna diskussioner med våra kontakter i Bolivia med målsättningen
att stödja projekt i landet.
I Litauen har vi sedan 2014 ett biståndsprojekt genom organisationen CARITAS som riktar
sig till kvinnor och barn som lever under utsatta och svåra sociala förhållanden.
I Kolkata, nordöstra Indien, där BFA-Bistånd och Fadderverksamheten legat nere, sedan 2013
p.g.a Indiska myndighetsbeslut. Eftersom vi inte har hittat någon lösning på frågan så har vi
under året beslutat att avbryta vår gamla verksamhet i Kolkata. Det är med stor frustration och
besvikelse vi tvingats ta detta beslut då vi ser att det finns stora behov som vår verksamhet gör
nytta för. Vi har dock inte haft möjlighet att påverka myndigheters beslut och internationellt
regelverk och därför var beslutet oundvikligt. Vi flyttar istället våra insatser till andra
behövande områden.
Under 2015 har pågått diskussioner och planer för att starta hjälpverksamhet för utsatta romer
i Rumänien. Vi har undersökt samarbete med Svenska Kyrkans Internationella verksamhet
och under 2016 räknar vi med att komma igång med detta nya projekt.
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Fadderbarnsverksamheten
Allmänt
BFA-Fadder har år 2015 840 faddrar till individuellt fadderskap där 887 fadderbarn får hjälp
genom fadderavgifterna. Ett okänt antal barn stödjs också via projektfadderskap där
avgifterna går till verksamheten och används till barnen som finns i eller besöker
verksamheten.
Det finns två typer av fadderskap, Individuellt fadderskap och Projektfadderskap. I ett
individuellt fadderskap får man som fadder bakgrundsinformation och foto på sitt fadderbarn.
Man hjälper sitt barn med skolavgifter, skolböcker, skoluniform, hälsoundersökningar och
mat. Genom regelbundna rapporter från BFA:s kontaktperson i fadderbarnets hemland får
faddern veta hur det går för fadderbarnet. Ibland kommer också julkort, teckningar eller brev
från fadderbarnen. Stödjer man en hel verksamhet, projektfadderskap, får man rapporter om
verksamhetens aktiviteter samt foton.
Genom fadderbidraget ger man barnet möjlighet till skolgång som förhoppningsvis kan vara
en möjlighet för fadderbarnet att få ett bra liv.
Målsättningarna med BFA-Fadder är att:






fadderbarnsavgifterna skall täcka huvuddelen av fadderbarnens kostnader för
utbildning bl.a. skolavgifter, skolmaterial, skoluniform och hälsoundersökningar. Det
ska vara enkelt att bli fadder.
vi ska säkerställa, utveckla och utöka fadderbarnsverksamheten med fler faddrar,
fadderbarn, projektfadderskap där vi bistår hela verksamheter såsom skola/barnhem.,
nya länder och administratörer.
vi skall söka faddrar till sponsring av studenter.
vi ska efterfråga bättre rapportering och återkoppling från vissa utlandskontakter.
Målet är två rapporter per år från varje kontakt.
uppföljningsresor skall försäkra oss om att fadderavgiften går till det ändamål som
den är avsedd för.

Avgiften för nytt fadderskap är 150 kronor per månad och betalas via autogiro eller faktura.
På samma sätt som inom biståndsverksamheten har det under 2015 pågått ett arbete att
utveckla nya och gamla kontakter i syfte att stödja så många barn som möjligt genom
fadderverksamheten. Våra 12 fadderadministratörer ser till att faddrarna får rapporter två
gånger per år och de värvar också nya faddrar utöver de faddrar som ansöker om att bli
fadder, genom vår hemsida.
Alla arbetar ideellt inom fadderverksamheten.

20 (25)

Verksamhet BFA-Fadder
27 verksamheter stöds genom vår fadderverksamhet i 10 länder genom individuellt
fadderskap och projektfadderskap.
BFA-Fadder stödjer barn i följande länder:












Indien - Ett stort antal (10) verksamheter stöds genom vår fadderverksamhet.
Individuellt fadderskap och projektfadderskap.
Sri Lanka - Fyra olika verksamheter stöds genom vår fadderverksamhet –
individuellt fadderskap
Vietnam i städerna Than ba och Da Nang – individuellt fadderskap
Polen - Vi stöder barn på tre olika barnhem – individuellt fadderskap
Bolivia i städerna La Paz och Santa Cruz - projektfadderskap
Nepal – individuellt fadderskap
Kongo-Kinshasa – individuellt fadderskap
Kenya (Nairobi) – individuellt fadderskap
Burundi – individuellt fadderskap
Namibia – projektfadderskap
Litauen – projektfadderskap

Kreativa elever samlas i skolan i Nagpur, Indien. Foto: Erna Lagerfors

Normalt avslutas fadderstödet när barnen är 18 år och slutar gymnasiet eller om de börjar
arbeta innan och slutar skolan. Det har visat sig att det finns ett intresse, såväl lokalt som
bland faddrarna att fortsätta stödja de barn som vill läsa vidare på högre nivåer. BFA-fadder
har därför även en fadderverksamhet för universitetsstuderande i Kongo. Under de senaste två
åren har antalet akademiska fadderstudenter vuxit till 16 st.
De allra flesta studenterna får dubbelt eller tredubbelt fadderbidrag. Detta räcker normalt inte
till för att täcka kostnaderna för akademiska studier men utan dessa bidrag skulle studenterna
få mycket svårt att klara sig. BFA har därför även bildat en fond, University Fund, där
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studenter kan ansöka om större bidrag till sin studier. Studierna följs upp genom regelbundna
rapporter varje termin.

Skoldagen börjar i Uvira. Foto: Margareta Wilholm

En del barn som saknar familj som kan ta hand om dem, bor på barnhem ex i Polen. Andra
barn bor på barnhem/skolhem, som till exempel Annai Home for Children, i Tamil Nadu,
Indien eller på klosterskolor som drivs av nunnor, som på Sri Lanka, ex Good Shepherd
Convent och Lourdes Girls Home.

På väg till skolan, Delhi, Indien. Foto: Erna Lagerfors
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Föräldrarna till dessa barn är mycket fattiga. Oftast är det en ensamstående mamma med flera
barn som saknar ekonomisk möjlighet att bekosta skolgången och därför har lämnat ett eller
flera av sina barn att bo där under terminerna för att kunna få regelbunden skolgång och
omvårdnad.

Läxläsning på Annai Home, Indien. Foto: Erna Lagerfors

En stor del av fadderbarnen bor i sina familjer men på grund av fattigdom kan föräldrarna inte
bekosta barnens skolgång. De, drygt 160 barn, som vi t ex bistår genom samarbetet med
CASP (Community Aid Sponsorship Programme) i Indien bor tillsammans med sina föräldrar
liksom barnen i bl a Nepal, Kongo, Burundi och Vietnam.

Glada skolbarn i Kerala. Foto: Erna Lagerfors
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Medlemsverksamheten
Allmänt
BFA hade vid slutet på 2015 ca 1 000 medlemmar. Medlemsverksamheten under året har
framförallt bestått av medlemstidningen, den årliga sommarträffen, en temadag om adoption
samt en informationsträff.
Temadagen anordnades i januari och bjöd bland annat på föreläsningar om anknytning,
adoptivbarns hälsa och adoptionsproceduren ur olika perspektiv. Bland föreläsarna fanns
läkare, terapeuter, kontaktpersoner och adoptivfamiljer.
I april ordnades en informationskväll om adoption på kontoret i Kungsbacka.
Sommarträffen 2015 ägde rum i Billingen/Skövde i början på juni. Vid träffen hölls ett
medlemsmöte där den nya styrelsen tillsammans med medlemmar diskuterade
vidareutveckling, förbättringar och organisation av medlemsverksamheten.
Under 2016 kommer medlemsverksamheten bland annat att fokusera på:




Sommarträffen
Temadag och informationsträffar
Försöka öka antalet engagerade medlemmar

Medlemstidningen
BFA:s medlemstidning har under året kommit ut med 4 nummer.
I tidningen har vi under året haft intervjuer med personer verksamma inom adoptionsområdet
och familjers egna berättelser från sina adoptionsresor. I nummer 3 fanns det ett reportage om
BFAs årliga sommarträff och i nummer 4 hade vi ett Hiv-tema. BFA Fadder och Bistånd har i
varje nummer bidragit med reportage från respektive verksamhetsgrenar.
Tidningen är mycket uppskattad av våra medlemmar och är ett viktigt forum för information
och kontaktskapande. Den trycks i 3 000 exemplar och skickas även ut till myndigheter och
andra kontakter.

Temadag Adoption
Lördagen den 30 januari ordnade BFA en temadag om adoption. Allt som allt var det närmare
100 personer närvarande. Alla anställda på BFA och flera av våra utlandskontakter var på
plats för att träffa nyfikna blivande adoptivföräldrar.
Dagen inleddes med att överläkare Lemm Proos föreläste om adoptivbarns hälsa och
medicinska diagnoser. Därefter berättade vår polska kontaktperson, Grazyna Kubka om
adoptionsproceduren i Polen. Chefen för adoptionsmyndigheten i Ungern, Zsuzsanna
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Ágoston, samt vår kontaktperson Andrea Helmle Hankissné informerade sedan om
adoptionsproceduren i Ungern.
På eftermiddagen föreläste barnmorskan och familjeterapeuten Gunnel Österman om
anknytning och samspel i adoptivfamiljer. Dagen avslutades med att två familjer som har
adopterat genom BFA berättade om sina spännande adoptionsresor.

Sommarträff
5-7 juni hade BFA sin årliga sommarträff på Billingen i Skövde. Familjer, personal, styrelse,
biståndsgrupp och utländsgäster samlades för att träffa varandra. Utlandsgäster var inbjudna
från Litauen, Polen och Taiwan.
Förutom många aktiviteter för barnen såsom hoppborg, air wheel, tipspromenad, fiskedamm,
fotboll, ansiktsmålning osv så fanns även möjlighet att lyssna på föresläsningar av Dr Otto
Westphal och pedagog/ADHD-konsulent Johanna Björk. BFA hade även ett medlemsmöte
under lördagseftermiddagen där diskussion och frågor om BFA:s framtid lyftes.
Sommarträffen arrangerades framför allt av ideella krafter. Under hela helgen fanns BFA:s
biståndsbutik på plats vilket resulterade i en intäkt på ca 20 000 kr, vilket kommer gå till
BFA:s bistånds och fadderprojekt i Litauen.

Några familjer vid sommarträffen
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