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Ordförandens kommentarer
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 Afrika. Denna utveckling ställer större krav på
adoptionsorganisationerna att följa förändringar för att finns 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 hos
BFA. En annan förändring är att kön av sökande hos BFA har markant ökat under de senaste
åren.
Den allmänna trenden i Sverige är att internationella adoptioner minskar. Under de senaste
fem åren har antalet anlända barn stadigt minskat från 765 till 538 för år 2011. Minskningen
har flera orsaker men en faktor är att antalet barn från Kina har minskat de senaste åren. År
2007 kom 273 barn från Kina, men år 2011 kom endast 107 barn.
BFA har aldrig varit verksamma i Kina. Istället har BFA alltid haft många länder, men få barn
från varje land. Det kan också vara en förklaring till att vi nu går emot den allmänna trenden.
BFA har de senaste fem åren stadigt ökat antalet förmedlade barn från 74 till 117 för år 2011.
Under år 2011kom barnen från elva länder och våra största länder var Taiwan med 25 barn
och Bulgarien med 18 barn. Glädjande nog har vi kunnat öka antalet barn något på varje land
och vi fått runt 10 barn (7-12) från Indien, Polen, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Kenya och
Ryssland. Vi fortsätter att utveckla befintliga länder.
Ryssland är ett nytt land för BFA och är ett bra exempel på hur komplicerat arbetet med
internationella adoptioner är. När man hämtar sitt barn anar man inte hur många timmar av
administrativt och juridiskt arbete som ligger bakom. BFA tog de första kontakterna med
Ryssland år 2006 och vi kunde alltså slutligen starta verksamhet år 2011. Under året har vi
också fått auktorisation för Ungern och verksamheten har startat och första barnet har kommit
hem.
Bistånds- och fadderverksamheten inom BFA har de senaste åren arbetat med att långsiktig
öka de ekonomiska resurserna för verksamheten. Som ett led i detta arbete har BFA under året
fått sin ansökan om 90-konto beviljad.
Till sist är det många som jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka för mycket goda
arbetsinsatser och ett gott samarbete under 2011, alla i styrelsen, arbetsgrupperna,
fadderbarnsadministratörerna och övriga medlemmar som arbetar ideellt för BFA:s bästa. Och
förstås, ett alldeles speciellt tack till vår fantastiska personal på kontoret i Kungsbacka.
Kungsbacka i april 2012

Eva Jonasson-Melin, styrelseordförande

Inledning
Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening som bildades 1979 och fick auktorisation
1980.
Föreningen arbetar inom tre verksamhetsgrenar: adoption, bistånd och fadderskap.
Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse. Styrelsen består av tio
personer, som på sin fritid arbetar helt ideellt för föreningen.
Enligt stadgarna har föreningen tre syften:
att lämna internationell adoptionshjälp
att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige
att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn
För handläggningen av adoptionsverksamheten och kontakter med olika myndigheter, såväl i
Sverige som utomlands, finns ett kontor i Kungsbacka, strax utanför Göteborg, med tolv
anställda. Kostnaden för adoptionsverksamheten täcks med de avgifter som tas ut av de
familjer som har adopterat under året.
Som adoptionssökande måste man vara medlem i föreningen och därefter är medlemskap i
föreningen frivilligt. Många stannar kvar som medlemmar. Föreningen hade under 2011 ca
1400 medlemmar. Medlemsavgifterna går oavkortat till BFA:s biståndsarbete. Målsättningen
är att i princip alla pengar, som på olika sätt samlas in i Sverige, oavkortat skall gå vidare till
mottagarländerna.
Som medlem får man BFA-tidningen fyra gånger per år och information om träffar,
insamlingar etc. Att delta i vår medlemsverksamhet ger möjlighet till att skapa nätverk mellan
familjer och barn som kanske adopterat barn från samma land och/eller geografiskt bor nära
varandra.

Adoptionsverksamheten
Under 2011 hade fem organisationer auktorisation för internationell adoptionsförmedling i
Sverige. Totalt förmedlades 538 barn under 2011 att jämföras med 655 barn 2010.
Antalet förmedlade barn till Sverige 2006-2011
Organisation
2011 2010
Adoptionscentrum (AC)
338 391
Familjeföreningen för internationell
43 80
adoption (FFIA)
Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA-A) 117 108
Barnens vänner (BV)
34 69
Adoptionsföreningen La Casa
6
7
Stiftelsen Frösunda solidaritet
Summa förmedlade barn
538 655

2009 2008 2007 2006
453 381 465 532
117 101 100 119
112
64
4
750

73
44
11
610

74
38
4
681

58
48
5
3
765

Adoptionsutvecklingen
BFA-A har förmedlat adoption för 2 728 barn sedan starten 1979. Utöver länderna i tabellen
nedan har BFA-A 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.

Antalet anlända barn förmedlade av BFA-A 2006-2011
Land
Indien
Sri Lanka
Polen
Vietnam
Taiwan
Bolivia
Litauen
Tjeckien
Ryssland
Slovakien
Thailand
Bulgarien
Nepal
Kenya
Antal anlända
barn

Totalt 2011 2010
1 302
9
4
318
4
1
387 12 18
179
93 25 25
76
2
6
80 11 15
40
9
9
7
7
54
8 11
13
1
2
34 18
7
5
5
20 11
5
2 608 117 108

2009
11
13
13
25
6
12
6

2008
12
1
17
7
15
4
7
-

2007
10
21
7
3
10
10
3

2006
6
1
12
16
12
6
2

15
1
6
4
112

7
2
1
73

6
2
2
74

2
1
58

Väntelista för adoption
Den 31 december 2011 hade BFA-A 818 (815 2010, 937 2009, 944 år 2008, 743 år 2007)
ansökningar i adoptionsregistret. Under verksamhetsåret kom det in 314 (235 år 2010, 300 år
2009, 382 år 2008, 388 år 2007) nya ansökningar.
Adoptionskostnader
Adoptionskostnaderna varierar mellan de olika länderna liksom familjens kostnader för resa,
uppehälle, översättningar etc.
Adoptionskostnader för de olika länderna 2011 finns i bilaga.
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 under två år för hemresan, hotell samt mat för två personer. Om man
adopterar äldre barn får man räkna med en dyrare flygbiljett. Varje familj kan söka
adoptionskostnadsbidrag på 40 000 kr från Försäkringskassan efter det att adoptionen är
avslutad.
Registeravgift på 1 800 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 425
kronor per familj och år.
Samtliga sökande betalar dessutom en depositionsavgift på 3 000 kronor för uppföljningsrapporteringen. Depositionsavgiften betalas tillbaka till de sökande när de fullgjort sin
uppföljningsrapportering. Skulle de inte sköta den innehålls beloppet.

Våra utlandskontakter
Antalet hemkomna barn under 2011 blev 117 till 104 familjer mot 108 barn till 88 familjer
föregående år. Barnen har kommit från tolv olika länder. Taiwan, Bulgarien och Polen var
våra största givarländer 2010.
Under året kunde vi starta vår verksamhet i Ryssland. Vi har hittills arbetat i två regioner,
men kommer att starta upp i fler regioner. Ungern är också ett nytt land för BFA-A. Vi fick
auktorisation under året och har redan startat verksamhet och vårt första barn kom hem i
början av år 2012. I Bolivia är adoptionsavtalet ännu inte klart.
Övriga länder fortsätter att fungera väl.
Internationella adoptioner har i större mån medverkat till att ”givarländerna” blir mer
medvetna om hur viktigt det är att ta hand om sina barn och ställer därmed högre krav på
blivande adoptivfamiljer. Länderna försöker också placera sina barn i inhemska familjer i
mycket större utsträckning än tidigare. Detta är en positiv utveckling för barnen, men det
medför längre väntetider för adoption. Det är viktigt att komma ihåg att allt detta sker för
barnets bästa.
Ytterligare en konsekvens av den ökande inhemska adoptionen är att barnen som kommer för
adoption blir äldre. Detta medför att familjer kommer att behöva högre och högre
medgivanden. Det önskemål om små barn som många har gör att köerna blir längre på de få
länder som accepterar dessa ansökningar. Ett annat skäl till längre köer beror också på det
ökande intresset av att adoptera som ensamstående.
Ansökningar från ensamstående kan i dagsläget skickas till Bulgarien, Indien, Ryssland och
Ungern. Vi har ännu inte någon utlandskontakt som tar emot ansökningar från par med
registrerat partnerskap.
Under året anordnades en medarbetarträff för kontaktpersoner och samarbetspartners. Den
ägde rum i juni med gäster från Indien, Taiwan och Sri Lanka. Vistelsen avslutades med att
gästerna deltog i årets sommarträff i Hällevik.
Under året har representanter för BFA-A besökt Ungern, Bulgarien, Litauen, Kenya och
Tjeckien.
Bolivia
Under 2011 anlände fyra barn till fyra familjer. I december 2011 befann sig de två sista
familjerna i Bolivia för att hämta sina barn vilka kommer att anlända i början av år 2012. Vår
kontaktperson Vicky har fått indikationer om att avtalet faktiskt är färdigt för underskrift.
Dock vet vi inte i nuläget när detta sker. Vicky har informerat om att nästan alla organisationer som arbetar i Bolivia nu har slut på ansökningar från sina familjer. Barnhemmen är
överfulla av barn som behöver familjer. Hur länge detta kan hålla på, vet vi inte. Vi vet att
påtryckning sker från inblandande adoptionsorganisationer.
Inga indikationer på att förhållandena är ändrade för familjer som vill adoptera från Bolivia
har än så länge kommit.
Bulgarien
Under 2011 skickades 22 nya ansökningar till Bulgarien. Under året anlände 18 barn.
Väntetiden är fortsatt lång i landet, ca två-tre år, men om man är öppen för att ansöka om SN
barn är den betydligt kortare. Väntetiden mellan resa ett och resa två har förlängts från
tidigare två-fyra månader till fyra-sex månader. Samarbetet med vår kontaktperson Angela

Krasteva från organisationen Family National Association fungerar utmärkt. Ministry of
Justice arbetar för att effektivisera processen för att förklara barn tillgängliga för internationell
adoption samt för att placera barn med särskilda behov.
Christina Thierry-Carstensen från BFA-A besökte landet i samband med MIA:s tillsynsresa i
december. BFA-A har under året inte haft besök från Bulgarien.
Indien
Vi har samarbetat med våra utlandskontakter i Indien sedan 1980 och sedan 1983 med ISSA,
The Indian Society for Sponsorship and Adoption, i Kolkata. Från ISSA:s barnhem Nava
Jeevan anlände under 2011 nio barn till åtta familjer, fördelat på sex flickor och tre pojkar.
Tre av barnen var vid ankomsten mellan ett och två år, två mellan två och tre år, ett mellan tre
och fyra och två mellan fem och sex år. Ett av barnen hade fyllt nio år.
Den indiska centralmyndigheten CARA lanserade sommaren 2011 nya riktlinjer för
adoptioner. Fortsättningsvis skall alla familjer registreras i CARA:s nya onlinesystem och
CARA bestämmer till vilket barnhem ansökan skall skickas. Detta innebär att våra familjer
kan få skicka sina ansökningar till barnhem över hela Indien och vi får inte fortsätta att ha
direktkontakt med något specifikt barnhem.
Enligt riktlinjerna skall barnhemmen nu placera 80 % av barnen i inhemsk adoption.
De barn som utses till internationell adoption har tidigare föreslagits till inhemsk adoption
genom anmälan till SARA (State Adoption Resource Agency) på hemorten. Först om ingen
indisk familj funnits tillgänglig för barnet föreslås det få utländska föräldrar. Barnen finns på
barnhem som har indiska statens licens att förmedla adoptioner till utlandet.
CARA har under senare delen av 2011 börjat utfärda konventionsintyg enligt Artikel 23 i
Haagkonventionen. Det innebär att familjen inte behöver ansöka om godkännande av
adoptionen hos tingsrätten.
Vi har under 2011 haft besök av Mrs Saroj Sood, Ms Minu Ghosh och Mrs Shashwati
Choudhury från ISSA. De var inbjuda till BFA:s sommarträff i början av juni. Många familjer
som adopterat barn från Indien kom för att träffa de långväga gästerna.

Ms Minu Ghosh och Mrs Shashwati Choudhury

Litauen
Under 2011 anlände elva barn till tio familjer.
Det är svårt att uppskatta väntetiden i Litauen beroende på om familjen ansöker om och sedan
utses som blivande familj till ett barn från SN-listan (special needs, dvs barn med särskilda
behov) eller om man är registrerad och föredrar att vänta på ett officiellt barnbesked. Den
familj som väntat längst har väntat sedan sommaren 2005, medan de familjer som fått barn
via SN-listan i genomsnitt väntat ca ett år. Familjerna som har blivit matchade med ett barn
från SN-listan får först invänta det officiella barnbeskedet och därefter oftast komplettera en
del dokument. När familjen blir kallad till domstol så har det gått ca fyra till sex månader från
att det officiella barnbeskedet kommit. Domen vinner laga kraft efter 30 dagar och är en
adoption enligt Haagkonventionen. Myndigheterna i Litauen rekommenderar att familjen gör
en extra resa innan domstolsförhandling, vilket många av familjerna väljer att göra.
I december 2011 reste representanter för BFA-A till Litauen. Anledningen var framför allt att
närvara vid mötet hos AM (Adoptionsmyndigheterna i Litauen) i samband med att vår
auktorisationsansökan behandlades, men samtidigt också att uppleva det land som våra
familjer adopterar barn från. Mötet gick bra, trots att AM hade en del frågor att ställa, särskilt
angående specifika kostnader. AM avslutade med att lämna ett muntligt beslut om att bevilja
BFA-A auktorisation för Litauen. De var mycket nöjda med vårt arbete hittills i landet
speciellt vår kapacitet att kunna placera barn med särskilda behov. AM tyckte att det var
mycket positivt att BFA-A var närvarande vid mötet.
Kenya
Under 2011 anlände elva barn till elva familjer. Det är mer än en fördubbling mot 2010. En av
dem som anlände med sitt barn 2011 var en ensamstående kvinna, BFA-A:s första
ensamstående i Kenya, som adopterade sitt andra barn. Snittet på vistelsetiden är fortfarande
ca nio månader. Nya rutiner har utkristalliserats under 2011 vad det gäller utfärdande av
Haagkonventionsintyget samt visum. Haagkonventionsintyget utfärdas numera av NAC
(National Adoption Committee) och det skall göras löpande och inte bara på NAC:s
månadsmöten. Vi väntar hem flera familjer under 2012 och följer upp hur det går. Tidigare
har MIA gått in och godkänt adoptionen så att familjerna skall kunna söka samordningsnummer hos Skatteverket på barnet och på så sätt få ett svenskt pass för barnet.
Visumreglerna har ändrats. Familjerna har tidigare på ett enkelt sätt och till en låg kostnad
kunnat söka förlängning på sitt visum efter sex månader. Nu kostar detta ca 1 100 kr per
visum och processen är något mer komplicerat än tidigare.
Under våren 2011 ändrades åldern för de barn som är tillgängliga för internationell adoption
till tolv månader och äldre, mot tidigare tolv månader och yngre. Vår samarbetskontakt
Thomas Barnardos House (TBH) har på grund av den nya regeln börjat arbeta på liknande sätt
som LAN (Little Angels Network som ex AC samarbetar med) d v s att vårt barnhem
samarbetar med andra barnhem. BFA-A:s familjer kommer alltså att få barn från andra
barnhem än TBH. TBH är dock det barnhem som har huvudansvaret. Några av de barn som
blivit utsedda under 2011 har haft sämre hälsotillstånd än vad läkardokumenten har visat, ett
av barnen avled också under sommaren 2011, innan familjen hann resa. BFA-A har också fått
en ny kontaktperson på TBH som heter Bernice Kabingu.
BFA-A och TBH ser över rutinerna på de medicinska utlåtandena för barnen från Kenya. Det
är viktigt att försöka få så mycket information som möjligt till barnbeskedet så att familjerna
vet vad de tar ställning till. Vi har exempelvis pratat mycket om vikten av tillväxtkurvor.
Under uppföljningsresan besökte också BFA-A ett boende i Mombasa som en tysk

organisation som samarbetar med TBH, kan erbjuda sina familjer. Boendet är sällan fullbelagt
och därför vill de gärna att fler familjer skall komma till Mombasa.
Det är fortfarande ingen väntetid i Sverige för att adoptera från Kenya och väntan i landet på
barnbesked är ca tre – fem månader när akten är skickad till Kenya. BFA-A håller noggrant
koll på eventuella intresserade familjer och följer upp dessa.
Det fanns många områden att följa upp för BFA-A och en uppföljningsresa gjordes därför
under november 2011 till Nairobi. Vi vet också sedan tidigare hur viktigt det är att besöka
våra familjer som är på plats så länge i Kenya. Under vårt besök hade vi tack vare en familj i
Kenya fått kontakt med en man som arbetar med säkerhetsfrågor via Röda Korset som hade
en informationsträff för alla våra familjer i Kenya angående säkerhetsläget i landet.

Möte på Children´s department; Ms Agnes Kiraithe, Ms Violeta ,
Ms Judy Ndungú och Ann-Charlote Särnbratt

BFA-A:s nya kontaktperson Ms Bernice
Kabingu

Polen
Under 2011 skickades tretton nya ansökningar till Polen. Under året har tolv barn till elva
familjer anlänt.
Polen fortsätter att fungera bra, men vi kan se ett litet minskat antal adoptioner jämfört med
föregående år. Många barn placeras fortsatt i familjehem och inhemska adoptioner fungerar
bättre. Väntetiden i landet har varit allt mellan några månader och upp till 1½ år. Den stora
skillnaden beror på att man i ett par fall sökt särskilda familjer till vissa barn.
BFA-A har under 2011 haft ett besök från Polen i samband med en föreläsning angående barn
med särskilda behov.
Slovakien
Samarbetet med Slovakien inleddes i slutet av 2003. Vi samarbetar med centralmyndigheten
Centre for the International Legal Protection of Children and Youth som ligger i Bratislava.
För Slovakien måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda tre år. Under 2010
fick vi hem elva barn till åtta familjer. Under 2011 fick vi hem åtta barn till sex familjer.
Slovakien kvoterar hur många ansökningar varje land får ha i Slovakien samtidigt. BFA-A har

sedan 2007 fått skicka tio ansökningar till landet. Matchningskommittén antog under hösten
2010 en procedur där de ville placera de yngsta barnen, 0-tre år, i familjer födda efter 1975.
Äldre sökanden behövde högre medgivanden eller vara öppna för barn med speciella behov.
Vi fick under 2011 några förfrågningar från myndigheten om att hitta familjer till barn med
speciella behov. Väntetiden i vårt register har under 2011 varit högst några månader och
väntetiden i landet har varierat från fyra till 18 månader beroende på bl a medgivandeålder
och ålder på sökande.
MIA gjorde en tillsynsresa till Slovakien under maj månad då de bl a besökte centralmyndigheten, barnhem och lokala myndigheter. BFA-A har under 2011 inte haft något besök
från landet eller besökt landet.
Sri Lanka
Under 2011 anlände fyra barn till fyra familjer vilket var fantastiskt roligt. BFA-A kunde
äntligen sätta igång fyra nya familjer som ville adoptera från Sri Lanka. Barnen är små d v s
från fyra månader och friska. Samarbetet med BFA-A:s nya kontaktperson Mrs Rose
Jayalathge har fungerat utmärkt. De anlända familjerna har också uttryckt detta så det känns
mycket positivt.
Under hösten 2011 kom det nya direktiv från myndigheterna i Sri Lanka. BFA-A fick
information om att inte skicka några nya ansökningar till landet. Adoptionsprocessen håller på
att ses över och förändringar väntas ske. BFA-A kommer att avvakta barnbesked för de
väntande familjerna i kö som har sina handlingar i landet. Vi har fem familjer som väntar på
barnbesked från Sri Lanka.
Detta kan komma att innebära att väntetiden för att adoptera från Sri Lanka ökar. För
närvarande är det två och ett halvt års väntetid i registret i Sverige. När man har satt igång
sina handlingar för Sri Lanka måste familjen vänta i ytterligare ett till ett och ett halvt år innan
barnbesked vilket i dagsläget ger sammanlagt fyra års väntetid.
Major Mary Maharajan Ratnasiningh, föreståndare för barnhemmet The Haven och BFA-A:s
kontaktperson Mr Mrs Rose Jayalathge besökte Sverige på medarbetarträffen i juni.
Taiwan
I Taiwan samarbetar BFA-A sedan 2007 med organisationerna Child Welfare League
Foundation, CWLF och Chung Yi Social Welfare Foundation.
CWLF grundades 1991 med målsättningen att barn skall få den vård, kärlek och förståelse
som de har rätt till. CWLF var den första professionella adoptionsorganisationen i Taiwan och
de har förmedlat nationella adoptioner under 15 år. För fyra år sedan började de förmedla
internationella adoptioner. Förutom BFA-A så samarbetar de idag med USA och Holland.
Chung Yi Social Welfare Foundation grundades 1951 för att stötta misshandlade, övergivna
och vanskötta barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Organisationen har sedan 2005 varit en
auktoriserad adoptionsorganisation.
Samarbetet med de båda organisationerna fungerar utmärkt, och administrationen runt
adoptionsprocessen i Taiwan är välfungerande.
Under 2011 förmedlade BFA-A 25 barn till 20 familjer. Det är samma antal barn och familjer
som under 2009 och 2010. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns det 16 barn utsedda till 13 familjer.

Väntetiden från det att handlingarna skickats till barnbesked varierar mellan familjerna.
Anledningen till detta är att de biologiska mödrarna ofta deltar i matchningsprocessen och
vissa familjer blir lättare valda än andra. Väntetiden i registret i Sverige och i utlandet för små
barn, 0 till inte fyllda två år, är fortsatt lång då det kommer få små barn för internationell
adoption. Det fåtal små friska barn som kommer för internationell adoption har alltid en
komplicerad bakgrund med drog- och/eller alkoholmissbruk, kriminalitet, prostitution eller
psykisk sjukdom hos den biologiska modern.
Vid årsskiftet 2011/2012 var väntetiden i registret i Sverige ca 30 månader vid låga
medgivanden. Periodvis har vi inte haft någon eller kort väntetid i registret i Sverige för de
familjer som har medgivanden 0-fyra år och uppåt eller medgivande för syskonpar.
Väntetiden i utlandet har i de flesta fall varit mellan ett till ett och ett halvt år.
De flesta av barnen som lämnas för adoption har en känd mamma som lämnar sitt
medgivande till adoptionen. I de fall mamman är gift eller när den biologiska pappan kan
spåras så måste även han ge sitt skriftliga medgivande.
När det gäller minderåriga mammor under 20 år så är det deras föräldrar som bestämmer om
barnet skall adopteras bort eller behållas av mamman. Båda morföräldrarna måste
underteckna medgivandet till adoptionen dvs. även om morföräldrarna är skilda så måste båda
ge sitt medgivande. (Ingen annan släkting kan lämna detta medgivande).
När ett barn lämnas för adoption med mammans (eller morföräldrarnas) medgivande så görs
bakgrundsutredningen av en kvalificerad socialarbetare på den förmedlande organisationen.
Domstolen begär efter Court hearingen därefter en oberoende social utredning för att
säkerställa att barnet inte kan tas om hand av sina biologiska föräldrar och att det är
tillgängligt för adoption.
I samband med barnbeskedet får adoptivfamiljen en social rapport om moderns och barnets
situation, läkarintyg med HIV- och Hepatit-B tester, foton och ev videoklipp. Utlåtande från
någon av BFA-A:s konsultläkare bifogas.
Varje månad under procedurens gång samlar organisationen Chung Yi in s k updates från de
olika socialarbetarna på de utsedda barnen och mailar till BFA-A för vidarebefordran till
respektive adoptivfamilj. Dessa updates kan vara foton och/eller utvecklingsrapporter. Även
från CWLF kommer updates dock inte med samma månatliga regelbundenhet.
De organisationer som förmedlar adoptioner har i dagsläget att se till att subsidiaritetsprincipen följs. I Taiwan har man under 2011 arbetat med ett tillägg till Children and Youth
Welfare Act. Avsikten är att avpassa regelverket till Haagkonventionen. De taiwanesiska
organisationer som godkänts för förmedling av adoptioner kommer då samtliga att även
arbeta med nationella adoptioner och privata adoptioner kommer inte längre att vara tillåtna.
En databas kommer att inrättas där alla barn som är tillgängliga för adoption kommer att
registreras. De barn som med databasens hjälp inte kommer att få någon nationell familj
kommer att bli tillgängliga för internationell adoption.
Enligt tillägget till Children and Youth Welfare Act så kommer organisationerna att tvingas
följa subsidiaritetsprincipen dvs de taiwanesiska mödrarna kommer inte längre att kunna välja
internationell adoption utan barnen skall i första hand placeras inom landet. I dagsläget finns
det mammor som väljer internationell adoption eftersom hon önskar barnet en bra utbildning
och bättre levnadsstandard och eftersom hon genom uppföljningsrapporterna kan följa hur det

går för barnet. De familjer som adopterar nationellt har i dagsläget inte samma
rapportskyldighet och en nationell adoption kan hävas av domstolen.
Tillägget har man aviserat skall träda i kraft den 1 juni 2012.

En av BFA-A´s familjer träffar Mr Jo-Hsin Teng (t v) och Ms Mei-Yu Chuang
från Chung Yi Social Welfare Foundation

Till BFA:s sommarträff 2011 var våra samarbetsorganisationer i Taiwan inbjudna. Från
Chung Yi Social Welfare Foundation kom vice director Ms Mei-Yu Chuang tillsammans med
social work supervisor Ms Jo-Hsin Teng. CWLF representerades av chefen för adoptionsverksamheten Mrs Li-Fang Pai och special assistant, international affairs specialist Mr TzuWei Chen.
Thailand
Vi samarbetar med adoptionsmyndigheten Department of Social Development and Welfare
(DSDW) sedan 2003. Vi fick hem två barn från Thailand 2010 och ett barn under 2011.
Under 2009 beslutade DSDW att minska på kvoten för alla de organisationer de samarbetade
med p g a att det antal barn som fanns tillgängliga för internationell adoption var färre än
antal ansökningar de hade i landet. Väntetiden i landet hade ökat markant. BFA-A:s kvot
minskades från fyra ansökningar till tre ansökningar. Under 2010 och 2011 stängde
adoptionsmyndigheten helt för nya ansökningar från alla organisationer de samarbetade med
för att på så sätt försöka få ned väntetiden. För den familj som kom hem med sitt barn 2011
från Thailand låg väntetiden till barnbesked på drygt tre år.
BFA-A har under 2011 inte haft något besök från landet eller besökt landet.
Tjeckien
Vi har samarbetat med centralmyndigheten The Office for International Legal Protection of
Children i Brno sedan 2002. Det forsätter att fungera bra och vi kan se möjlighet till en liten
ökning av antalet adoptioner, mycket beroende på att vi har lyckats placera fler barn med
särskilda behov, som myndigheten söker familjer till.
Under 2011 kom det hem nio barn till nio familjer. Samma antal barn som under 2010.
Väntetiden i Tjeckien, från det att handlingarna skickats till barnbesked, har varit mellan sex
och tolv månader under året. Undantag är de familjer som hade låga medgivanden 0-två år.

De fick vänta ganska länge på sina barn. Att väntetiden varierar beror på att man matchar barn
med familj. Några familjer hade syskonmedgivanden, men det kom inte några syskon under
2011.
Numera skickar vi nästan enbart ansökningar till Tjeckien från familjer med öppna eller högre
medgivanden, då de flesta barn som kommer är mellan två och fyra år. Som lägst kan man ha
medgivande 0 till inte fyllda två år, men då skall man vara medveten om mycket längre
väntetider för barnbesked.
Vi får ha ca tio familjers ansökningar i den tjeckiska kön och vi försöker att ha kvoten fylld.
Vid årsskiftet 2011/2012 var väntetiden i registret i Sverige drygt tre månader. Väntetiden i
utlandet verkar vara lite längre igen, ca tolv månader.
Under några dagar i oktober besökte representanter för BFA-A myndigheten i Brno.
Vi var inbjudna till ett möte hos Centralmyndigheten, Office for International Legal
Protection of Children, i Brno för att presentera vårt arbete på BFA-A. Inbjudan var en del av
ett Europeiskt projekt för att stärka effektiviteten av mänskliga resurser på myndigheten.
Under vår resa fick vi besöka ett barnhem och en institution för handikappade barn. Vi hann
också med att gå på ett romskt museum.
Besöket i Tjeckien var mycket värdefullt för oss. Dels för att få träffa all personal på
Centralmyndigheten i Brno och få information om deras arbete och dels för att få besöka
statliga barnhem i Tjeckien. Det var också väldigt trevligt att få träffa tolken Ivona Pokorná,
som hjälper våra familjer.
Vi har fått mycket information om hur man arbetar i Tjeckien och myndigheten var mycket
intresserad av vårt arbete. Vi har stärkt vår fina relation med våra kontaktpersoner och vi
känner att vi har ett bra samarbete med myndigheten. De verkar också trivas med oss och vårt
sätt att arbeta.

Delar av myndigheter i Brno
Stanislava Kopecká, Direktör Zdenek Kapitán (bakom), tolken Ivona Pokorná, Markéta Nováková (bakom)
Anna-Karin och Lena i mitten, Lucy Koudelková (bakom), Eva och Martin, psykologer och Martina,
chefsassistent

Ryssland
Efter att äntligen ha fått ackreditering i landet startade vi upp i Ryssland under mars månad
2011 med pilotfamiljer i Arkhangelsk regionen. Lite senare började vi även arbeta i
Leningrad- och Sverdlovsk- (Yekaterinburg) regionerna. Under året startade vi upp
sammanlagt 27 familjer och av dessa blev 17 familjer matchade med barn, varav två
ensamstående. I slutet av året anlände de första barnen med sina familjer till Sverige. Under
året hann vi få hem sju barn till sex familjer.
De flesta barn som kommer från Ryssland är pojkar med en genomsnittsålder på 2,9 år, vilket
är beräknat på de barn som blev matchade under året. Genomsnittsåldern är mycket lägre än
vad vi hade väntat, trots att vi här även har räknat med syskonparens ålder där det äldsta
barnet ofta har varit fyra-fem år.
När informationen om barnen har kommit till BFA-A har vi oftast fått både medicinsk och
social rapport och även ett eller flera foton. Rapporterna har innehållit många så kallade
”ryska diagnoser”, men efter att barnen har kommit till Sverige och undersökts av svensk
läkare har det visat sig att de har varit väldigt överdiagnostiserade. Barnen har alltså varit
mycket friskare än vad vi hade väntat oss. Vi har under året inte fått några barn med särskilda
behov.
För de allra första familjerna blev adoptionsprocessen väldigt kort, ca sju-åtta månader.
Varefter familjerna blev fler ökade också väntetiderna.
Handlingarna till Ryssland är mycket omfattande och skiljer sig regionerna emellan.
Familjerna reser tre gånger till Ryssland. Första gången efter matchningen för att besöka
barnet på barnhemmet och besluta sig för om de vill ansöka om adoption. Andra gången för
domsolsförhandling och tredje gången för att hämta sitt barn efter att domen har vunnit laga
kraft, sammanlagt ca 21 dagar.
BFA-A har ett kontor i Ryssland med anställd personal, varav en är chef och vår
kontaktperson, Ludmila Pukhlova. Därutöver har varje region en regionansvarig och tolk.
Familjerna som har varit i Ryssland har varit väldigt positiva till bemötandet och
omhändertagandet. Barnhemmen har varit slitna på utsidan, men familjerna har tyckt att
barnen har fått mycket god vård. De har även fått väldigt mycket information om barnens
bakgrund och hälsa vid besöket på barnhemmet. Barnhemmen är mycket noggranna med
dokumentationen av alla utredningar och eventuella behandlingar barnen har genomgått.
En resa för BFA-A var planerad i mars månad, men blev inställd på grund av sjukdom. Istället
bjöd vi in vår kontaktperson Ludmila Pukhlova som var här under en veckas tid för att
diskutera vårt samarbete och informera om adoptionsproceduren och det praktiska kring
handläggningen.

Biståndsverksamheten
Bistånd-fadder-gruppen har haft tio möten under verksamhetsåret 2011. Ett hölls i samband
med personal – styrelsemöte på Björkö. Förutom detta fysiska möte har vi haft två möten då
vi träffats. Övriga möten har varit telefonmöten. Vid dessa möten har vi behandlat frågor
rörande föreningens bistånds och fadderverksamhet. Gruppen är verksam med information om
bistånd/fadderverksamheten i föreningens tidning och på föreningens Hemsida.
I denna redogörelse redovisas biståndsverksamheten och fadderverksamheten var för sig, även
om de båda delarna är starkt integrerade.
Vi har under året börjat se resultat av våra försök att öka våra ekonomiska resurser:
Högtidskort: Vi har lyckats tillverka och distribuera ”högtidskort” där man inför en
bemärkelsedag köper en get eller skolmaterial till behövande människor i DR Kongo (staden
Uvira) eller i Annai Homes verksamhet i Tamil Nadu, Indien. Ett femtontal ensamstående
kvinnor har fått var sin get i Kongo. Det har även kommit pengar till skolmaterial.
90-konto: BFA har nu fått sin ansökan om 90-konto beviljat. Vi står ännu i starten av detta.
Man kan säga att vi alla nu ska skola in oss på att arbeta med 90-konto. Vi räknar med att
tidigt nästa verksamhetsår kunna vara i gång.
Fonder: Vi räknar med att verksamheten med att leta fonder att söka medel ur kommer att få
förnyad kraft genom tillgången till 90-kontot.
Bolivia: BFA har tack vare en engångsdonation från två familjer kunnat bidra till byggandet
av ett multi-sensoriskt rum för organisationen Instituto de Adaptación Infantil (IDAI). IDAI
har även haft andra donatorer varav en från Irland. IDAI är en institution som ligger i La Paz
där cirka 70 barn med fysiska och intellektuella funktionshinder bor. Barnen är inte
tillgängliga för adoption och är mellan två till 25 år. Projektet påbörjades under 2011 och
kommer att pågå i 24 månader och under 2011 har man kunnat bygga ett multisensoriskt rum
och utbilda personalen i den här typen av rehabilitering. Slutredovisningen för 2011 har visat
sig lyckosamt och BFA kommer att följa upp planerna för framtiden för att eventuellt kunna
fortsätta samarbeta med organisationen som arbetar med en mycket utsatt målgrupp i Bolivia,
funktionshindrade barn.
DR Kongo: Forum Syd: Projektet ”Demokrati för skolbarn, föräldrar/vårdnadshavare och
lärare i FEPAMs skola” i Uvira, Syd Kivu-provinsen i östra delen av DR Kongo är
framgångsrikt.
Man har hållit ett antal workshops i ämnena: Demokrati, mänskliga rättigheter (kvinnors rätt,
barns rätt), konfliktlösning, miljövård, hälsovård: HIV/aids och genderfrågor. Lärarna har
sedan fört över kunskapen till eleverna i FEPAM:s skola. I projektet ingår även ett
alfabetiseringsprogram. Man har två klasser, en för nybörjare i läsning, skrivning och matte
och en klass för dem som redan lärt sig men behöver en repetition. Projektet fortsätter ett år
till med en budget på drygt 200 000 SEK.
I Kongo har vi förutom det Forum Syd-stödda projektet en välfungerande verksamhet med
mjölk och bröd lunch för de ca 500 barnen i FEPAM:s skola två gånger i veckan.
Vidare har vi en kampanj där faddrarna uppmuntras att bekosta en get till sitt fadderbarn.
Vi bidrar också till byggandet av en ny skolbyggnad för FEPAM:s skolbarn.

Sri Lanka Där fortsätter vi att bistå Syster Therese Marie på the Yowun Kusalatha, Vaduma,
Good Shepherd Convent, Bandarawela, genom att sponsra ytterligare en utbildningsomgång
för flickor som inte kunnat fullfölja sin grundutbildning.
I Indien sponsrar vi datautbildning för ungdomar på Annai Illam, i Tamil Nadu . Där har vårt
”hjälp till självhjälp”projekt där vi skänker en ko eller ett par getter till ensamstående mödrar,
varit framgångsrikt. Vi skänker också symaskiner och ger utbildning i användandet av
maskinen till samma kategori av kvinnor.
I Kolkata har vi bistått the Indian Institute of CelebralPalsy, Loreto Day Schools verksamhet
för gatubarn, Loka SevaSamity, Khirpai, NavaDiganta med flera.
Sponsringen av de två projekten: Bara Andulya: Ett hem och en skola för pojkar som tidigare
var barnarbetare i Nadiadistriktet Vestbengalen samt ett projekt för att återföra (eller på annat
sätt ordna livet) för flickor som av en eller annan anledning skiljts från sina familjer,
fortsätter. Vi har, genom den indiska föreningen ISSA, sökt nya projekt i trakten av Kolkata
men ännu inte funnit något passande.
Ny verksamhet:
Namibia: I norra Namibia, där andelen föräldralösa barn är stor (mycket på grund av
HIV/aids) har vi, tillsammans med meme Lahja Reino, startat soppkök där 171
föräldralösa/utsatta barn får ett mål mat i form av en närande soppa en gång i veckan. Meme
Lahja Reino ordnar också en del aktiviteter för barnen/ungdomarna. Man kan likna det vid en
ungdomsklubb.

Lunch i Soila Maasai Girls´Centre. Tolv flickor nu gått vidare till studier i Secondary School.

Kenya: BFA:s bistånd/faddergrupp sponsrar tolv maasaiflickors skolgång i Secondary School.
Flickorna är 15 – 16 år gamla och har tidigare undervisats i Soila Maasai Girls Centre på
Primary School-nivå.

Fadderbarnsverksamheten
Fadderbarnsverksamheten hjälper barn i Indien, Sri Lanka, Vietnam, Polen, Bolivia, Nepal,
Demokratiska Rep. Kongo, Kenya och Burundi.
Vi har ca 1 000 faddrar till ca 1 200 fadderbarn och 120 projektfaddrar till 3 fadderprojekt.
Barnen får med hjälp av en fadder ett drägligare liv och chans till en ljusare framtid. En del
barn bor på barnhem och skolor och en del bor hemma hos sina familjer.
Det finns två typer av fadderskap, Individuellt fadderskap och Projektfadderskap. I ett
individuellt fadderskap får man som fadder bakgrundsinformation och foto på sitt barn. Man
hjälper sitt barn med utbildning, skolböcker, mat och kläder. Som projektfadder stöttar man
ett specifikt projekt och får rapporter om hur projektet fortskrider, med foto från projektet.
Genom regelbundna rapporter från BFA:s kontaktperson i fadderbarnets hemland får man
veta hur det går för fadderbarnet eller det specifika projektet. Ibland kommer också julkort,
teckningar eller brev från fadderbarnen. Inom BFA arbetar cirka 14 medlemmar ideellt inom
fadderbarnsverksamheten.
Avgiften för fadderskap är 100 kronor per månad och betalas via autogiro eller faktura.
Fadderbarn finns på följande platser:
Kontakt/Projekt

Stad/Distrikt

Indien
Annai Home for Children

Tamil Nadu

Holy Cross Convent

Amravati

Nityaseva Hospital

Shevgaon

Our Lady’s Home, for Boys (OLH)

Mumbai

Children Left Behind

Kolkata

CaspRaigad

Raigad

Casp Mumbai

Mumbai

Casp Nagpur

Nagpur

Casp Delhi

Delhi

Casp Pune

Pune

Casp Kerala

Kerala

Projekt Nava Jyoti Mominpor

Kolkata

Projekt Nava Jyoti Thakurpukur

Kolkata

Projekt Each One Teach One

Kolkata

Sri Lanka
Nasareth, Good Shepherd Convent

Bandarawela

Lourdes Girls Home

Kurunegala

Rita & Christie Kohomban

Colombo

Gumpaha

Colombo

Vietnam
Handikapp center

Than Ba

Red Cross

Da Nang

Polen
Dom Dziecka “MlodychOrlat”

Dzierzgon

Dom Dziecka ”Na Skarpie”

Malbork

Dom Dziecka w Cieszynie
Rodzinny Dom Dziecka
Bolivia
Virgen de Fatima

LaPaz

Santa Cruz

Santa Cruz

Nepal
Kanti Bal Griha

Chitwan

Kongo
FEPAM

Kongo

Kenya
Mashimoni Squatters Primary School

Kenya

Utbildningsfonden
I verksamheten finns en Utbildningsfond som stödjer samtliga länder där BFA har
verksamhet. Barn och ungdomar som behöver stöd för utbildning t.ex. kortare
yrkesutbildningar eller utrustning som möjliggör utbildning kan söka medel ut fonden.
Fonden förvaltas av BFA. Styrelsen skall verka för att fonden görs känd i de länder som BFA
arbetar. Ansökningar om medel ur fonden tas upp i styrelsen för beslut.
Resor
Bistånd/faddergruppens medlemmar har företagit resor för att knyta kontakter, för att bekanta
sig med de verksamheter vi sponsrar och för att samtala med personalen på plats, för att få
idéer till förbättringar och för att diskutera nya projektidéer. Fadder har rest i Sri Lanka.
Bistånd har besökt Kenya och DR Kongo.

Aktiviteter
Allmänt
Årsmötet hölls på kontoret i Kungsbacka den 16 april 2011.
Representanter från styrelse och kontor har deltagit i Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor, MIA:s organisationsträffar tillsammans med övriga adoptionsorganisationer.
Under året har Christina Thierry-Carstensen medverkat i en utbildningsdag i MIA:s regi om
internationella adoptioner för familjerättssekreterare i landet.
BFA-A är representerat i EurAdopt och Nordic Adoption Council (NAC). Christina ThierryCarstensen har suttit i styrelsen för NAC under 2011. Christina medverkade under året på ett
styrelsemöte och Stefan Landelius deltog i NAC Nordic Meeting i Stockholm 1-2 oktober.
Medlemsgruppen
Adoption handlar inte bara om att bilda eller utöka familjen genom att adoptera ett eller flera
barn. En väldigt stor del är även kontakter och band som knyts med andra familjer som
befinner sig i samma situation. Många av våra familjer har via sin adoptionsresa eller genom
våra träffar fått vänner för livet. En vänskap som är oerhört viktig och värdefull för både barn
och vuxna. Det är en trygghet som man ska värna om och komma ihåg att inte alla människor
har, inte minst många av de barn som befinner sig på barnhem runt om i världen.
Medlems & utbildningsgruppens uppgift är att arrangera aktiviteter, föredrag och utbildningar
för BFA:s medlemmar och på så sätt få medlemmarna att vilja stanna kvar som medlemmar i
BFA.
De olika aktivitetsgrupper som finns inom medlemsgruppen är följande:
Sommarträffen
Julträff Göteborg
Julträff Stockholm
Utbildning/Föredrag

Sommarträff
Sommarträffen 2011 för BFA hölls i Hällevik, Blekinge. Träffen gick av stapeln 3-5 juni. En
underbar helg med strålande sol, god mat, och roliga aktiviteter för barnen samt ett gyllene
tillfälle att träffa alla vänner och utlands gäster!

Ca 300 personer, barn, föräldrar, kanslipersonal, styrelsemedlemmar och utländska gäster
deltog i sommarträffen som arrangeras av sommarträffsgruppen. Sommarträffsgruppen består
av familjerna Bramstång, Dackeús, Lindell, Stadig och Westholm.
Fredagen var ”samlingsdag” och träffen inleddes under eftermiddagen med gemensam fika
och mingel inne på lägret samt verandan där också biståndsförsäljningen höll till. Barnen
spelade brännboll på den stora gräsplanen strax intill, samt hade ritbord och det gjordes en
utställning av alla teckningar som barnen gjorde. De var alla jättefina! På kvällen var det så
dags för gemensam middag och grillarna gick varma! En trubadur var inbjuden och spelade
och sjöng medan måltiden intogs.
Lördagen inleddes på hotell Hanöhus där ordförande Eva Jonasson-Melin hälsade alla
välkomna samt presenterade BFA:s utländska gäster som kom från Indien, Sri Lanka och
Taiwan, styrelsemedlemmar och kanslipersonal. Efter det följde ett föredrag av Mary Juusela
som berättade om sin bok om adopterade och deras föräldrar. Vi fick höra Mary berätta om
sig själv och hur hennes uppväxt i ett litet samhälle utan kontakt med andra adopterade format
henne. Föredraget var mycket uppskattat. Efter detta pratade Margareta Wilholm om
fadderprojekt i Afrika som BFA sponsrar.
Eftermiddagen och kvällen tillbringades på Hällevikslägret där biståndsförsäljning och
aktiviteter fortsatte. Ett väldigt uppskattat ställe på sommarträffen för både barn och vuxna
var poolområdet strax intill Hällevikslägret!
Höjdpunkten under sena eftermiddagen var ändå när svenska mästaren i trolleri Marcus
Persson uppträdde. Barnen (och vuxna) var helt uppslukade av honom, då han var så duktig!
Efter middagen på kvällen avslutades dagen med uppträdande och sångtävling. Det var en
hård strid innan tävlingen avgjordes och vanns av Gunilla Landelius lag. De utländska

gästerna var med så gott de kunde och hejade glatt på sitt lag även om det mestadels var
svenska sånger.

Söndagen avslutades med gemensam lunch på Hällevikslägret innan det var dags att säga hej
då till alla nya och gamla vänner och bege sig hemåt igen.
Julfesten

Den sedvanliga julfesten för BFA gick av stapeln söndagen den 27 november 2011. Julfesten
hölls i Stenkulan i Lerum. Trots oväder med storm byar på västkusten hade ca 90 personer
anmält sig till julfesten. De allra flesta var också med under eftermiddagen. Julfesten började
kl 13.00 och var slut kl 16.00. Under dessa timmar hann man med att julpyssla,
biståndsförsäljning, ringdans och äta en god jultallrik samt julgodis och kaffe. Luciatåget var
jättefint och barnen var så duktiga!
En mycket lyckad tillställning med många glada deltagare!

Utbildningsgruppen
BFA:s samarbete med FFIA har fortsatt när det gäller utbildning och föredrag. För tredje
gången anordnades en gemensam föreläsningsdag i Göteborg den 8 oktober 2011 och i
Stockholm den 22 oktober 2011. Den här gången var det dags för Hanna Wallensteen från
nätverket ”Adopterad kompetens” att föreläsa. Hanna Wallensteen har fil. kand. examen i
psykologi samt grundläggande psykoterapiutbildning. Hon är själv adopterad från Etiopien.
Föreläsningen vände sig till andra adopterade samt adoptivföräldrar och handlade om hur man
möter och bemöter okunskap, fördomar och rasism. Hon gav konkreta exempel på situationer
man kan möta och strategier man kan använda sig av för att hantera dem.
Till Göteborg kom 44 personer och i Stockholm var det 34 personer som lyssnade på Hanna
Wallensteen.

Tidningen
BFA-tidningen har under året 2011 kommit ut med två vanliga nummer och ett
dubbelnummer. Redaktör är Supriya Melin som är adopterad från Indien. Redaktionen har
under verksamhetsåret bestått av Supriya Melin, Anna-Karin Stahre, Ann-Charlotte Särnbratt
och Ulla Karnbrant-Reis.
Ett nummer var temanummer om barn med särskilda i förväg kända behov. BFA-A:s
konsultläkare presenterades och Dr Lemm Proos hade skrivit en artikel om undernäring,
återhämtningstillväxt och pubertetsutveckling hos adoptivbarn. Dessutom fanns två artiklar
om familjer som adopterat barn med särskilda behov.
Föreningens ordförande Eva Jonasson-Melin har en stående spalt i tidningen. Det har även
kontoret som informerar om nyheter inom adoption och från våra kontaktländer. Fadder- och
biståndsverksamheterna har också har varsin stående nyhetsspalt.
Ansvarig utgivare för föreningens tidning är dess ordförande Eva Jonasson-Melin.
Tidningen är mycket uppskattad av våra medlemmar och är ett viktigt forum i organisationen
för information, kontaktskapande och opinionsbildning. Den trycks i 3 600 exemplar och
skickas även ut till myndigheter och andra kontakter.

Organisation
BFA är en ideell förening som leds av en styrelse med åtta ledamöter och två suppleanter.
Föreningen har ett kontor i Kungsbacka där tolv personer arbetar.
Styrelsen och personalen arbetar tillsammans i arbetsgrupper. I vissa grupper ingår även
medlemmar i föreningen.
Adoptionsgruppen: Arbetar med frågor ang adoptionsförmedling, MIA:s träffar, resor,
utvecklar nya kontakter och framtidsfrågor.
Bistånd/ Faddergruppen : Administrerar biståndsprojekt, medlemsavgifter och insamlingar
och administrerar fadderverksamheten.
Ekonomigruppen: Tar fram beslutsunderlag för ekonomifrågor m m.
Personalgruppen: Tjänstetillsättningar, medarbetar- lönesamtal.
Medlemsgruppen: Initierar sommarträff, julfest och andra medlemsaktiviteter.
Informationsgruppen: Hemsidan, tidningen, informationsmaterial och marknadsföring.
Styrelsen
Namn
Eva Jonasson-Melin
Stefan Landelius
Katarina Borg Adolfsson
Gustaf Östberg
Paula Olsson
Elisabeth Westholm
Margareta Wilholm
Anette Larsson

Bostadsort
Lerum
Bohus-Björkö
Vimmerby
Myggenäs
Malmö
Braås
Lerum
Göteborg

Post, ansvarsområde
Ordförande
Vice ordförande
Fadderbarnsansvarig
Kassör

Biståndsansvarig

Kerstin
AlbertssonWikland
Erna Lagerfors

Göteborg

Suppleant

Göteborg

Suppleant, Sekreterare

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv (nio år 2010) protokollförda sammanträden. Av
dessa var tio telefonmöten, ett fysiskt möte i samband med årsmötet och ett helgmöte på
Bohus-Björkö.
Kontorspersonal
Berit Sandegren

100 %

Margareta Sandbom

100 %

Anna-Lena Rolof Rundberg

100 %

Anna-Karin Stahre

80 %

Christina Thierry-Carstensen

75%

Maria Berg

barnledig

Elisabeth Gustafsson

100 %

Lena Sundvall

100 %

Ulla Reis

100 %

Ann-Charlotte Särnbratt

100%

Helle Holst-Nielsen fr 110224

80%

Jenny Ekstrand fr 110523

100% (sjukskriven fr 110825)Vikariat

Lia Vinitskaia fr 111031

100% Vikariat

Berit Sandegren är kontorschef. Anna-Lena Rolof Rundberg är ekonomiansvarig och Lena
Sundvall är ekonomiassistent. Ulla Reis är ansvarig för uppföljningsrapportering och övriga
anställda är handläggare eller assisterande handläggare.

Revisor
Britt Nilsson

KPMG Bohlins AB

Auktoriserad revisor

Eva-Britt Olausson

KPMG Bohlins AB

Revisorssuppleant

Valberedning
Lena Egeryd-Dahlin och Ann-Charlotte Särnbratt.

Stödfamiljer
Till flera av BFA-A:s länder och utlandskontakter finns s.k. stödfamiljer, som adopterat från
det aktuella landet och som delar med sig av kunskaper och erfarenheter. De finns till hands
för de adoptivfamiljer som vill diskutera och prata om olika frågeställningar och problem.

Fadderbarnsadministratörer
Fadderbarnsverksamheten drivs helt ideellt av följande personer
BFA:s fadderbarnsadministratörer
Fadderbarnsadministratör Ort

Land

Utlandskontakt

Gunilla Landelius

Bohus - Björkö

Sri
Lanka

Christie Kohomban, Rita

Gunilla Landelius

Bohus - Björkö

Sri
Lanka

Lourdes Girls Home

Gunilla Landelius

Bohus - Björkö

Sri
Lanka

Frälsnings Armén

Katarina Borg

Vimmerby

Sri
Lanka

Good Shepherd Convent

Bodil Engström

Smedjebacken

Polen

Dom Dziecka "Mlodych Orlat" i
Dzierzgon

Bodil Engström

Smedjebacken

Polen

Dom Dziecka "Na Skarpie" i
Malbork

Bodil Engström

Smedjebacken

Polen

Rodzinny Dom Dziecka

Bodil Engström

Smedjebacken

Polen

Dom Dziecka w Cieszynie

Erna Lagerfors

Göteborg

Indien

Nava Jyoti

Pia Jagrelius

Malmö

Indien

Our Lady's Home (OLH)

Kicki Ulrich

Upplands-Väsby

Indien

Holy Cross Convent

Pernilla Janson

Linköping

Indien

Each One Teach One

Ingrid Lindström

Mölndal

Indien

Children Left Behind

Ingrid Lindström

Mölndal

Indien

Nityaseva Hospital

Natalija Djuric

Göteborg

Vietnam

Thanh Ba, handikapp center

Sari Andersson

Södertälje

Vietnam

DaNang, Red Cross

Paula Olsson

Malmö

Indien

Casp 1: Raigad

Pia Jagrelius

Malmö

Indien

Casp 2: Mumbai, Nagpur

Erna Lagerfors

Göteborg

Indien

Casp 3: Dehli

Erna Lagerfors

Göteborg

Indien

Casp 4: Pune, Kerala

Katarina Borg och
Anna Ericsson

Vimmerby

Indien

Annai Home for Children

Staffan Malm

Örebro

Demokratiska Rep. Kongo,
FEPAM och Burundi

Pia Jagrelius

Vimmerby

Nepal, Kanti Bal Griha

Pernilla Janson

Linköping

Bolivia, Virgen de Fatima

Pernilla Janson
Katarina Borg

Bolivia Santa Cruz
Vimmerby

Fadderbarnsansvarig

Kungsbacka i april 2012

Eva Jonasson-Melin

Stefan Landelius

Gustaf Östberg

Elisabeth Westholm

Katarina Borg

Margareta Wilholm

Paula Olsson

Anette Larsson

