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Ordförandens kommentarer
Arbetet inom BFA har under året flutit bra, även om arbetsbelastningen har varit fortsatt hög på
kontoret. Under året tillkom dock två tjänster till kontoret, en handläggare/kurator och en
informationsansvarig anställdes. Antalet tjänster har därmed utökats från 4 till 6 under 2005.
Utlandskontakterna har fortsatt fungerat bra. Antalet barn som har adopterats via BFA sedan starten
1979 är nu uppe i 2 186 barn. Antalet adoptioner under 2005 blev 67, vilket är 6 fler än prognosen och
2 fler än året innan. Framför allt är detta tack vare Polen, som fortsätter att fungera bra samt våra nya
utlandskontakter i Vietnam som står för ökningen, medan adoptioner från övriga länder har minskat i
antal.
Under året har BFA fått en ny logotyp och hemsida, som har fått mycket positivt gensvar. BFA har
även fått ett nytt system för hantering av faddrar, som underlättar arbetet med att administrera utskick,
betalningar, påminnelser etc. Uppbyggnaden av detta system har varit otroligt viktig för att säkerställa
fadderbarnsadministrationen.
Till sist är det många som jag skulle jag vilja ta tillfället i akt att tacka för mycket goda arbetsinsatser
och ett gott samarbete under 2005; alla i styrelsen, ombudsfamiljer och fadderbarnsadministratörer
som arbetar ideellt för BFA:s bästa. Och förstås, ett alldeles speciellt tack till vår fantastiska personal
på kontoret i Kungsbacka.
Kungsbacka i april 2006

Kajsa Lindell, styrelseordförande

Inledning
Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening som bildades 1979 av ett antal föräldrar, som själva
adopterat barn. Vår förening arbetar inom tre verksamhetsgrenar: adoption, bistånd och fadderskap.
Verksamhetsgrenarna har skild redovisning men gemensam styrelse. Styrelsen består av ett antal
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 sex anställda. Kostnaden
för adoptionsverksamheten täcks med de avgifter som tas ut av adoptivföräldrarna.
Som adoptionssökande måste man vara medlem i föreningen. Därefter är medlemskap i föreningen
frivilligt, men givetvis hoppas vi att alla våra familjer vill fortsätta att vara medlemmar även efter det
att barnet anlänt. Medlemsavgifterna går oavkortat till BFA:s biståndsarbete. Målsättningen för
fadder- och biståndsverksamheten är att i princip alla pengar, som på olika sätt samlas in i Sverige,
oavkortat skall gå vidare till de länder som vi samarbetar med.
Som medlem får man BFA-tidningen fyra gånger per år och information om träffar, insamlingar etc.
Att åka på t ex sommarträffar gör det lite lättare att skapa nätverk mellan familjer och barn, som
kanske adopterat barn från samma land och/eller geografiskt bor nära varandra.

Verksamhet 2005
Adoptionsverksamheten
Under 2005 hade sex organisationer auktorisation i Sverige för internationell adoptionsförmedling.
Tillsammans förmedlades 941 barn.

Antalet förmedlade barn till Sverige 2001-2005
Organisation
Adoptionscentrum (AC)
Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Barnens vänner (BV)
Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA)
Adoptionsföreningen La Casa
Stiftelsen Frösunda solidaritet
Summa förmedlade barn

2005
612
164
90
67
7
1
941

2004
647
176
99
65
4
1
992

2003
583
191
93
41
11
1
920

2002
696
156
86
60
10
1 008

2001
621
158
48
70
18
915

Adoptionsutvecklingen
BFA har förmedlat adoption för 2 186 barn sedan starten 1979. Under 2005 placerades 67 barn hos
svenska familjer; 30 flickor och 37 pojkar. 55 % av barnen var 0-2 år vid ankomst till Sverige, 27 %
av barnen var 2-4 år och 18 % 4-10 år.

Antalet anlända barn förmedlade av BFA 2001-2005
Land
Indien
Sri Lanka
Polen
Vietnam
Indonesien
Bolivia
Litauen
Tjeckien
Slovakien
Thailand
Burkina Faso
Rumänien
Peru
Antal anlända barn

Totalt
1 250
311
294
136
116
36
19
11
5
4
2
1
1
2 186

2005
9
1
25
10
9
6
4
2
1
67

2004
8
2
22
13
8
7
3
1
1
65

2003
8
20
2
7
2
2
41

2002
16
29
11
1
3
60

2001
17
31
21
1
70

Under 2005 har BFA även haft auktorisation för Filippinerna och Bulgarien, men inga barn har hunnit
anlända från dessa länder.

Väntelista för adoption
Den 31 december 2005 hade BFA 288 (204 år 2004, 232 år 2003) ansökningar i adoptionsregistret.
Under verksamhetsåret kom det in 172 (156 år 2004, 102 år 2003) nya ansökningar. Antalet
ansökningar från familjer med medgivanden för små barn fortsätter att öka.

Adoptionskostnader
Adoptionskostnaderna varierar mellan de olika länderna liksom familjens kostnader för resa,
uppehälle, översättningar etc. Den ungefärliga totala kostnaden för en adoption från Thailand ligger på
55 650 kronor och för en adoption från Bolivia på 164 650 kr.

Adoptionskostnader för de olika länderna under 2005
Land

Bolivia
Bulgarien
Filippinerna
Indien
Litauen
Polen
Slovakien
Sri Lanka
Thailand
Tjeckien
Vietnam

Kostnader
i Sverige
(1)
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000

Kostnader i
ursprungslandet
(2)
84 000
77 000
27 500
56 500
41 000
45 100
37 500
10 000
16 500
37 500
45 500

Adoptionskostnadsbidrag
(3)
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000

Adoptionskostnad
(1)+(2)-(3)
92 000
85 000
35 500
64 500
49 000
53 100
45 500
18 000
24 500
45 500
53 500

Familjens
kostnader
(4)
72 650
37 150
35 450
36 150
46 150
25 750
47 850
48 650
31 150
46 150
39 650

Totalt
(1)+(2)-(3)+(4)
164 650
122 150
70 950
100 650
95 150
78 850
93 350
66 650
55 650
91 650
93 150

Adoptionskostnaderna här ovan avser det preliminära kostnadsläget i december 2005. BFA tillämpar
solidarisk delning av de gemensamma kostnader som är knutna till de olika utlandskontakterna. Det
innebär att de slutliga kostnaderna räknas fram med ledning av underlaget för verksamhetsårets
bokslut.

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 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 350 kronor per
familj.
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.

Biståndsverksamheten
Huvudsyftet och grundtanken med biståndsverksamheten är att försöka hjälpa fattiga och sjuka barn i
de länder där vi arbetar, till en drägligare tillvaro. Biståndet riktas till barn som inte kommer i fråga
för adoption. Pengarna används bl a till inköp av utrustning, byggnader/underhåll av skolor, hus och
brunnsgrävning. Dessutom engageras lärare till skolprojekt. Ofta får vi önskemål från ”våra” barnhem
om olika saker. Det kan gälla kläder, sjukvårdsutrustning eller pengar till ett speciellt
ombyggnadsprojekt.
BFA har idag 820 betalande familjer som medlemmar. Medlemsavgiften går i princip oavkortat till
specifika biståndsprojekt. För att säkerställa kvaliteten i pågående projekt genomför BFA
projektuppföljningsresor till de aktuella länderna. Eftersom biståndsinsatserna bedrivs i projektform
med kontinuerliga uppföljningar, kan vi med säkerhet säga att de pengar som satsas verkligen gör
oerhört stor nytta för de barn som finns inom ramen för projekten. En liten del går till porto, frakt och
liknande utgifter. Årligen fördelas ca 350 000 kronor i biståndspengar. Detta får vi (förutom
medlemsavgifterna) huvudsakligen in genom donationer och insamlingar.
Flertalet av biståndsinsatserna har fortsatt som tidigare år. En av BFA:s största biståndsinsatser pågår
sedan slutet av 1990-talet i Thanh Ba-distriktet i Vietnam. Där samarbetar BFA med Föreningen för
Barnens bästa i ett SIDA-stött projekt ”Meeting the Real Needs of Children with Disabilities”.

Resurscentret i Thanh Ba

Projektet startade med en uppbyggnad av ett resurscentrum för träning och rehabilitering för barn med
funktionshinder. Huvudsyftet med projektet är att få barn med olika funktionshinder att kunna gå i
vanliga klasser i skolor som är öppna för alla barn och de är inte längre isolerade. I projektet ingår
också ett fadderprogram som syftar till att förbättra den ekonomiska situationen hos extremt fattiga
familjer. Några familjer har nu fått lämna fadderprogrammet, då de klarar att livnära sig själva. Detta
ser vi som ett väldigt gott tecken på att fadderprogrammet fungerar. På resurscentret bedrivs även
yrkesutbildning i t ex skrädderi där ungdomar med funktionshinder får lära sig ett yrke.
BFA bedriver också andra biståndsprojekt i Vietnam. Ett exempel är en utbyggnad av ett barnhem i
Tam Ky, Quang Nam-provinsen, centrala Vietnam, som gör det möjligt för barnen att vistas på
bottenvåningen med direkt utgång till en liten trädgård med lekplats. Ett annat projekt bedrivs i Da
Nang-provinsen, centrala Vietnam där barn med funktionshinder sponsras med hälsoundersökningar,
lunch, speciell näringsmjölk, hjälp med rekreation, sport och yrkesvägledning. En utbyggnad av
barnhemmet har pågått i Viet Tri, Phu Tho-provinsen, norra Vietnam, där BFA också sponsrat
utbildning för dövstumma och hjärnskadade barn. I Haiphong, norra Vietnam, stöder BFA
yrkesutbildning för barn som ska lämna barnhemmet. Vi har bistått med utrustning och sponsrar med
lärare i bl.a sömnad och datorkunskap.
Förutom i Vietnam bedriver BFA också biståndsprojekt i Indien. I utkanten av Kolkata finns Indian
Institute for Cerebral Palsy. Där får funktionshindrade barn utbildning och stöd för att kunna hantera
sitt handikapp på ett bra sätt. Dessutom får föräldrar till handikappade barn stöd, råd och hjälp av
utbildade fysioterapeuter, både på institutet och i deras hemmamiljö.
Ett annat biståndsprojekt i Indien bedrivs i Kirpay som ligger ca 15 mil från Kolkata. Projektet heter
Loka Seva Samity och där tas totalt 125 barn i åldrarna 0-16 år om hand varje dag. Förutom daghemsoch skolverksamhet på dagtid kommer barn, som går i andra skolor i närheten, på eftermiddagar och
kvällar för att få hjälp med läxor. Inom ramen för Loka Seva Samity bedrivs också yrkesutbildning
främst inom sömnad och hantverk.
I slutet av december 2005 besöktes biståndsprojekten i Indien. Dessutom genomfördes besök vid de
fadderprojekt som BFA bedriver i landet. Loreto Day School (Each One Teach One) i Kolkata och
Nava Jyoti, också det i samma stad.
I den årliga julinsamlingen får varje medlemsfamilj tillfälle att lämna en kontant gåva till barnen i de
egna barnens hemländer. I möjligaste mån vidarebefordras bidragen till det ”egna” barnhemmet.
Julinsamlingen gav i år totalt drygt 60 000 kr och fördelades till barnhem i Bolivia, Indien, Polen, Sri
Lanka, Litauen och Vietnam.
Vi försöker tillgodose de önskemål som kommer från våra kontaktländer i den mån vi kan. Våra
resurser är inte stora, men vi vet att hjälpen kommer fram och gör stor nytta.

Fadderbarnsverksamheten
Fadderbarnsverksamheten hjälper barn i Indien, Polen, Sri Lanka, och Vietnam. Närmare 800 barn får
i dag med hjälp av en fadder ett drägligare liv och chans till en ljusare framtid. En del barn bor på hem
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. Du hjälper ditt barn med
utbildning, skolböcker, mat och kläder. Som projektfadder stöttar man ett specifikt projekt, till
exempel handikappade barn i Vietnam. Genom regelbundna rapporter från BFA:s kontaktperson i
barnets hemland får du veta hur det går för ditt fadderbarn eller det specifika projektet. Ibland kommer
också julkort, teckningar eller brev från fadderbarnen. Inom BFA arbetar cirka 10 medlemmar ideellt
inom fadderbarnsverksamheten.
Avgiften för fadderskap ligger mellan 75 och 100 kronor per månad och betalas i regel halvårsvis.

Fadderbarn finns på följande platser:
Land
Indien

Sri Lanka

Vietnam

Polen

Kontakt / Projekt
Holy Cross Convent
Nityaseva Hospital
Our Lady’s Home for Boys
CASP
The Children Left Behind
Individuellt fadderskap
Projekt Nava Jyoti
Projekt Each One Teach One
Good Shepherd Convent
Inga-Lisa Fairweather
Lourdes Girls Home
Rita & Christie Kohomban
Projekt och individuellt
fadderskap
Projekt Barnen – Vietnams
framtid
Individuellt fadderskap Red
Cross
Individuellt fadderskap
Individuellt fadderskap
Dom Dziecka “Mlodych
Orlat”
Dom Dziecka “Na Skarpie”

Stad / Distrikt
Amravati
Shevgaon
Mumbai
Mumbai
Tamil Nadu
Kolkata
Kolkata
Badarawela
Gurutalawa
Kurunegala
Colombo
Thanh Ba
Alla distrikt
Quang Nam
Viet Tri
Danang
Dzierzgon
Malbork

På besök hos ett av fadderbarnen i Vietnam

Under året har fadderbarnverksamheten kommit igång i de provinser i Vietnam, där vi också startat
upp adoptionsverksamhet. Många av fadderbarnen som behöver stöd har svåra funktionshinder, som
är en effekt av Agent Orange, ett dioxingift som användes under Vietnam-kriget. Det ger svåra
genetiska skador med både fysiska och mentala handikapp. Än i dag, 30 år efter Vietnamkrigets slut,

föds barn med dessa skador. Det finns också fadderbarn som har mist en eller båda föräldrarna, men
kan tack vare ett matbidrag bo kvar i samhället hos släktingar eller grannar och slipper växa upp på
barnhem.

Flicka med skador av Agent Orange

I verksamheten finns en Utbildningsfond som stödjer
•
•
•
•

samtliga länder där BFA har verksamhet
barn och ungdomar som behöver stöd för utbildning
utbildningsprojekt, t.ex. kortare yrkesutbildningar för ungdomar
utrustning som möjliggör utbildning för barn och ungdomar

Fonden förvaltas av BFA. Styrelsen ska verka för att fonden görs känd i de länder som BFA arbetar.
Ansökningar om medel ur fonden tas upp i styrelsen för beslut.
Vid årets slut var cirka 800 bidragsgivare och 750 enskilda fadderbarn registrerade inom
fadderbarnsverksamheten.

Våra utlandskontakter
Antalet hemkomna barn under 2005 blev 67, vilket är 2 fler än föregående år. Barnen har kommit från
nio olika länder och det var 30 flickor och 37 pojkar. De flesta barn var under två år, men den
genomsnittliga åldern på barnen var något högre 2005 (2,4 år) jämfört med 2004 (2,3 år) och knappt
två år (1,9 år) för 2003. När det gäller åldersfördelningen var 55 % av barnen 0-2 år vid ankomst till
Sverige, 27 % av barnen var 2-4 år och 18 % 4-10 år.
Antalet ansökningar från familjer med medgivanden för små barn fortsätter att öka, medan vi ser en
tendens till att antalet kontakter där det är möjligt att ansöka med ett medgivande från 0 upp till 12
månader är begränsat. För närvarande gäller detta bara för Bolivia, Sri Lanka och Vietnam.
Ansökningar från ensamstående kan i dagsläget skickas till Bulgarien, Indien och Vietnam. Vi har
ännu inte någon utlandskontakt som tar emot ansökningar från par med registrerat partnerskap.

Polen och Vietnam är våra största givarländer och står tillsammans för hälften av adoptionerna 2005
och är också de länder som det kommit fler barn än 2004. Övriga länder fortsätter att fungera väl.
Vi har även haft besök från flera av kontaktländerna. Till Julfesten 2005 i Borås kom besök från
Litauen, Polen och Slovakien. Vid andra tillfällen under året har vi haft besök från Indien och
Vietnam. Under året har BFA-respresentanter besökt Sri Lanka, Filippinerna och Litauen.

Bolivia
Från Bolivia anlände 9 barn (5 från La Paz och 4 från Santa Cruz) jämfört med 13 året innan.
De allra flesta barn är fortfarande under ett år när de anländer till Sverige. BFA är idag en av 29
auktoriserade organisationer i Bolivia och i takt med att flera organisationer auktoriserats så har också
väntetiderna i landet blivit längre. Familjerna får i dagsläget räkna med cirka ett års väntetid i utlandet.
Två handlingar placerades i Sucre i början av året men pga en domarskandal där så drogs handlingarna tillbaka och placerades om inom Bolivia.

Bulgarien
I september 2004 fick BFA auktorisation för att starta samarbetet i Bulgarien med “The Family
National Association”. Några familjer har nu sina handlingar i landet. Väntetiden mellan det att
handlingarna skickas till dess att man får barnbesked beräknas till minst ett år.

Filippinerna
Samarbetet med Filippinerna inleddes 2002. Vi har sedan i juli 2004 haft en ansökan i landet. Efter det
har vi vid två tillfällen fått besked om förlängda väntetider. Familjen överväger att dra tillbaka sin
ansökan. För att undvika dessa långa väntetider i utlandet så är det tydligt att familjerna inte bör ha
alltför låga medgivanden.

Indien
Från Indien kom det nio barn, vilket var ett mer än 2004. Det kom åtta barn (varav ett tvillingpar) från
Nava Jeevan i Kolkata och ett barn från Welfare Home for Children i Delhi.
Från Nava Jeevan hade två utav barnen fyllt 3 år vid ankomsten, fyra av dem var strax under ett år och
två stycken mellan ett och två år. Mrs Supta Saha, anställd på ISSA’s kontor, och Mr S.N. Halder, vår
advokat i Kolkata, besökte oss i samband med eskortresor. Mrs Saroj Sood, ISSA’s grundare och chef,
besökte oss i början av sommaren och i samband med detta anordnades en välbesökt familjeträff i
Borås. Anna-Lena Rolof Rundberg besökte ISSA i december i samband med organisationens 30 års
jubileum.
Barnet från Welfare Home for Children hade fyllt 7 år vid ankomsten.

Mrs Saroj Sood

Litauen
Från Litauen kom det sex barn jämfört med åtta barn året innan. De flesta var i 2-4-årsåldern när de
kom till Sverige.
Väntetiden från det att handlingarna skickas till dess att man får barnbesked har det senaste året varit
ungefär ett år.
Nästan alla barn som kommer till BFA´s familjer kommer från den sk speciella listan dvs det är barn
med särskilda behov. Med hjälp av vår kontaktperson och svenska läkare så brukar det gå bra att reda
ut barnens hälsostatus.

Polen
Från Polen har det kommit 25 barn jämfört med 22 förra året. De flesta barn var under 4 år när de
kommit till Sverige, men det har också kommit några barn i skolåldern.
Polen fortsätter att fungera bra. Väntetiden från det att handlingarna skickas till barnbesked varierar
väldigt mycket mellan familjerna. Den är i allmänhet längre vid låga medgivanden. Väntetiden
påverkas också av om familjens ansökan kan passa in hos flera av adoptionsmyndigheterna eller om
den endast kan presenteras hos en av myndigheterna.

Slovakien
Samarbetet med Slovakien inleddes i slutet av 2003, då den första adoptionsakten skickades till
landet. För Slovakien måste familjerna som lägst ha medgivande 0 till inte fyllda 3 år. Från Slovakien
har det kommit två barn jämfört med tre barn under 2004. De var i 2-årsåldern när de kom till Sverige.
Under 2005 stod verksamheten stilla i cirka fem månader medan man bytte personal och ändrade lagar
och regler. En ny chef tillsattes under sommaren och från den 1 september arbetar man efter det nya
regelverket. En nyhet är bl a att centralmyndigheten numera bestämmer hur många ansökningar varje
mottagarland får skicka årligen. Antalet ansökningar baserar sig på mottagarlandets befolkningsmängd och de länder som t ex Sverige har mindre än 15 miljoner invånare får sammanlagt dela på
10% av ansökningarna. För Sverige och BFA så betyder det att vi tills vidare årligen får sända sex
ansökningar till Slovakien. Ansökningar för barn över sex år eller barn med speciella behov är
undantagna.

Ms Silvia Hlubikova, BFA:s handläggare
vid adoptionsmyndigheten i Bratislava

Sri Lanka
Från Sri Lanka har det kommit ett barn jämfört med två barn förra året. Det går fortfarande bra att ha
medgivande 0-1 år.
Katarina Romell, fadderbarnsansvarig i styrelsen, besökte under hösten Sri Lanka tillsammans med
representanter för Barnens Vänner. De gjorde gemensamma besök hos Commissionern vid
Department of Probation and Child Care Services och hos svenska ambassaden i Colombo.

Thailand
Från Thailand kom det ett barn under 2005 jämfört med ett barn året innan. Under 2004 infördes en
kvotering av antalet ansökningar. Under 2005 fick BFA skicka ansökningar från tre familjer.
Väntetiden från det att handlingarna skickats till dess att man får barnbesked har varit ungefär ett år.

Tjeckien
Samarbetet med Tjeckien inleddes 2002. För Tjeckien måste familjerna som lägst ha medgivande 0
till inte fyllda 2 år. Vid årets utgång är väntetiden i registret i Sverige för att få sända sina handlingar
till landet drygt ett år.
Från Tjeckien har det kommit fyra barn jämfört med sju barn år 2004. De var i 1-3-årsåldern när de
kom till Sverige.
Väntetiden från det att handlingarna skickas till dess att man får barnbesked har varit ungefär ett år
eller lite mer.

Vietnam
Adoptionsavtalet mellan Sverige och Vietnam blev klart och ratificerades i maj 2004. BFA ansökte
därefter om adoptionslicens och den 8 november 2004 fick BFA licens för att arbeta med adoptioner i
sju provinser i norra och centrala Vietnam. De första akterna sändes till landet i februari 2005. Tio
barn har anlänt under året; av dessa kom fem barn från The Orphanage Center i Da Nang, fyra barn
från Tam Ky Red Cross i Quang Nam provinsen och ett barn från Red Flower Orphanage and
Education Village i Hai Phong provinsen.
Adoptionsintresset för Vietnam är stort och vid årets utgång är väntetiden i registret i Sverige för att få
sända sina handlingar till landet drygt ett år. Detta beror bl a på att till Vietnam kan familjerna
fortfarande ha låga medgivanden dvs 0 till inte fyllda 1 år. Vietnam tar även emot ansökningar från
ensamstående.

Barnhemmet The Orphanage Center i Da Nang

Kontor och personal
Det har varit fortsatt hög arbetsbelastning under 2005 för personalen på kontoret. Under året tillkom
två tjänster till kontoret, en handläggare/kurator från den 1 februari 2005 och en informationsansvarig
anställdes från den 1 oktober 2005. Från den 1 juli 2005 anlitas Roland Hellgren för bokföring och
den ekonomiska rapporteringen.
Vi har en medarbetare i Polen anställd på heltid. Medarbetare i övriga länder är uppdragsanställda.
Under januari 2005 flyttade kontoret från Kronhusgatan i centrala Göteborg till Energigatan i
Kungsbacka. Anledningen till flytten var att hyresvärden, Wallenstam, beslöt att göra en större
ombyggnad, varför de bröt alla kontrakt och samtliga hyresgäster fick lämna huset med ganska kort
varsel. I och med att lokalen på Kronhusgatan ändå var för liten och inte ändamålsenlig hade en flytt
för BFA:s kontor blivit aktuell förr eller senare. När Wallenstam nu bröt BFA:s hyreskontrakt fick vi
möjlighet att få hela flytten betald, vilket har sparat en avsevärd summa för föreningen.

Aktiviteter
Årsmötet hölls på Barnhusgatan 11 i Göteborg den 16 april 2005. I samband med årsmötet föreläste
Dr Per-Olof Elfstrand om Adoptivbarns hälsa.
Medlemsträffar har hållits på flera platser i landet och representanter för styrelse och kontor har
deltagit i den mån det varit möjligt.
Informationsträffar för nya familjer har hållits i Stockholm, Göteborg och Lund. En speciell
informationsträff för familjer intresserade av att adoptera från östeuropa har också anordnats.
Representanter från styrelse och kontor har deltagit i Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
MIA:s organisationsträffar tillsammans med övriga adoptionsorganisationer.

Sommarträffen
2005 års sommarträff hölls på Barnens Ö utanför Norrtälje. Närmare 150 personer hade mött upp för
att umgås under de fyra dagarna. Alla fick ta del av ”att vara på kollo” i den vackra skärgårdsmiljön.
Vi fick fyra fina dagar med fiske, bad, go-kart och trevligt umgänge.

Familjer med adoptivbarn från Tjeckien på Barnens Ö

Julfesten
Den 26 november 2005 gick BFA:s årliga julfest av stapeln i Paviljongen vid Borås Djurpark.
Närmare 200 personer, barn, föräldrar, andra engagerade i föreningen, samt utländska gäster deltog.
Efter att ha välkomnats av julfestvärdar och tomte med julklappssäck, vidtog försäljning och lotterier
till förmån för biståndsverksamheten.
Därefter serverades julmat och det fanns möjlighet att få en pratstund för deltagarna med de
representanter som fanns med från några av BFA:s kontaktländer. Det blev sedan en
teaterföreställning för alla barn och därpå följde dans kring granen innan festen avslutades med
barnens eget luciatåg.

Handläggarna vid adoptionsmyndigheten i Vilnius, Litauen Mrs Ligita
Patiejuniene och Ms Oksana Pedaniuk på BFA:s julfest

Tidningen
BFA-tidningen har under året utkommit med 2 vanliga nummer och ett dubbelnummer. Maria
Jansson, Borlänge, har verkat som redaktör. Under året har bland annat Mats Carlsson-Lenart, Björn
Folin, Kajsa Lindell med flera medverkat som skribenter.

Föräldrautbildning
Under 2005 har vi genomfört föräldrautbildning för sammanlagt 101 familjer i 17 grupper av 4
kursledare. Utbildningen har samordnats av Gerd Stjärnfeldt, som även varit kursledare.
Utbildningen utgår från Kerstin Weigls bok ”Längtansbarnen” som tillsammans med häften och
artiklar tar upp adoption ur många olika perspektiv. Utbildningen har främst bedrivits som
distansutbildning, men även i form av studiecirklar och som en webbaserad utbildning. En eller två
gånger träffas cirkeldeltagarna och kursledaren en helg för att gemensamt diskutera innehållet i boken
samt frågor och tankar i samband med adoption.
Enligt utvärderingen var de som deltagit i utbildningen mycket nöjda. En svårighet var dock att få
ihop helgträffar p g a den stora geografiska spridningen av kursdeltagarna.

Organisation
BFA är en ideell förening och leds av en styrelse med 7 ledamöter och 3 suppleanter. Föreningen har
ett kontor i Kungsbacka där sex personer arbetar. Eftersom föreningens medlemmar är spridda över
landet finns ombud för regioner runt om i landet.

Styrelsen
Namn
Kajsa Lindell
Eva Jonasson-Melin

Bostadsort
Spånga
Lerum

Post, ansvarsområde
Ordförande
1:e vice ordförande,
medlemsansvarig
Ingrid Lindström
Mölndal
2:e vice ordförande
Katarina Romell
Täby
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva (nio år 2004) protokollförda sammanträden.
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Revisor
Britt Nilsson
Eva-Britt Olausson
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Auktoriserad revisor
Revisorssuppleant

Valberedning
Katarina Pettersson, Anne-Li Johansson, Birgitta Sujeebun Olofsson samt Anders Westholm
(sammankallande).

Ombud
Föreningens medlemmar är spridda över hela landet. Därför är föreningen uppdelad i flera regioner.
Ett ombud håller kontakt med medlemmarna i sin region genom att exempelvis anordna träffar och
hjälpa till med en del frågor i samband med adoptioner.

BFA:s regionombud 2005
Region
Region
1
Region
2
Region
3

Landskap
Lappland, Norrbotten

Ombud, bostadsort
Vakant

Södra Lappland, Västerbotten,
Ångermanland
Jämtland, Härjedalen,

Vakant

Medelpad, Hälsingland
Region
4
Region
5

Region
6

Gästrikland, norra Uppland, Värmland,
Västra Västmanland, Dalarna
Södra Uppland, östra Västmanland,

Maria & Mats Jansson, Borlänge

Södermanland

Katarina & Odd Romell, Täby
Kajsa & Pontus Lindell, Spånga

Dalsland, Bohuslän, Västergötland,
Norra Halland

Region
7

Småland, Öland, Gotland

Östergötland
Region
8

Bengt & Marie Emilsson,
Östersund
Roger Flodin & Katri Karrenpalo
Flodin, Härnösand

Södra Halland, Blekinge, Skåne

Eva-Lena Ljung-Kjellberg &
Anders
Anne-Li Johansson, Göteborg
Elisabeth & Anders Westholm,

Pernilla & Sverker Jansson,
Linköping
Helen & Rolf Jansson, Ekeby

Stödfamiljer
Till flera av BFA:s länder och utlandskontakter finns s.k. stödfamiljer, som adopterat från det aktuella
landet och som delar med sig av kunskaper och erfarenheter.

Resursfamiljer
Ett antal familjer/personer ställer upp som s.k. resursfamiljer. De finns till hands för de
adoptivfamiljer som vill diskutera och prata om olika frågeställningar och problem.

Kungsbacka i april 2006
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