Verksamhetsplan 2017-2019
Inledning
Allmänt om BFA och omvärlden
Barnen Framför Allt- Adoptioner (BFA) är en ideell förening som bildades 1979 och har
sedan 1980 auktorisation att förmedla internationella adoptioner. Föreningen arbetar inom
fyra verksamhetsgrenar: adoptions- bistånds, fadder och medlemsverksamhet.
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 till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner.
Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar och
adoptivbarn i Sverige samt att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn,
och övrig därmed förenlig verksamhet.
För handläggningen av adoptionsverksamheten och kontakter med olika myndigheter, såväl i
Sverige som utomlands, finns ett kontor i Kungsbacka, strax utanför Göteborg, med nio
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. Föreningen hade under 2017 ca 1000 medlemmar.
BFA:s 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 kommer under 2017 att utökas till att omfatta BFA:s nya sattsning
Råd och Stöd. BFA kommer genom kansliets personal att erbjuda stödsamtal och rådgivning
till adoptivfamiljer och adopterade, så väl medlemmar som icke medlemmar.

Adoptionsverksamheten
Allmänt
2017 har tre organisationer auktorisation för att förmedla internationella adoptioner i Sverige.
Trenden att allt färre barn förmedlas via internationell adoption fortsätter och utvecklingen i
Sverige speglar den i övriga länder i Europa. Sedan 2014 har trenden även varit på nedåtgång
för BFA. Minskningen av antalet förmedlade barn beror till stor del på att BFA haft pågående
samarbeten som varit tvungna att avbrytas i länder som, Slovakien, Ryssland och Kenya.
Sedan 2015 ser BFA även ett minskat intresse bland sökande vilket resulterat i att det finns
fler barn som BFA inte lyckas hitta familj till.
Antalet förmedlade barn till Sverige 2009-2016
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Barnen Framför Allt – Adoptioner
(BFA)
Adoptionscentrum (AC)
Familjeföreningen för
internationell adoption (FFIA)
Barnens vänner (BV)
Adoptionsföreningen La Casa
Summa förmedlade barn

112

108

117

107

108

94

89

72

453
117

391
80

338
43

272
37

180
18

205
12

205
-

157
-

64
4
750

69
7
655

34
6
538

44
6
466

33
2
341

32
2
345

32
3
336

30
259

Adoptionsutvecklingen
BFA har förmedlat adoption för 3 194 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.
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Väntelista för adoption
Antalet ansökningar i adoptionsregistret fortsatte att minska under 2016 till 336 mot 486
föregående år. Trenden för antal ansökningar fortsatte att minska under verksamhetsåret. BFA
har i princip inte några köer för att starta upp på våra länder.
Nuläge
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. 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. Politiska förändringar i ursprungsländerna har också påverkat möjligheten för
svenska adoptionsorganisationer att verka i länderna lika så upplever vi en mycket snäv syn
hos de svenska adoptionsmyndigheterna. Även antalet intresserade sökande har minskat i
snabb takt vilket gör att BFA idag ser att vi inte kan hitta familj till alla de barn vi blir
ombedda att hitta familj till. Sökande måste idag vara beredda på att ta emot barn med i
förväg kända särskilda behov.
För adoptivföräldrar har BFA en stor fördel i den heltäckande servicen (avseende t.ex.
översättning och legalisering) som vi kan erbjuda i samband med adoption. Handläggningen
av adoptioner är organiserad så att den prioriterar personlig kontakt. Viktiga principer är
personlig kontakt med samma handläggare, tillgänglighet, trygghet, kommunikation och
effektivitet.
Nya Mål för 2017- 2019
• Antalet förmedlade barn ska varje år uppgå till minst 80
• Uppnå minst nollresultat
• BFA:s organisation ska vara flexibel och bygga på våra handläggningsprinciper.
• BFA ska kontinuerligt arbeta med att säkerställa kvaliteten och verka för säkra
placeringar vid förmedling av barn.
Strategi
• Bevara, vårda och utveckla de kontakter vi har
• Bevaka utvecklingen av nya adoptionsländer
• Utreda nya länder i förekommande fall i samarbete med andra organisationer
• Resa till våra samarbetsländer minst en gång per auktorisationsperiod
Policy
• Alltid tillvarata barnets bästa
• Följa de lagar, förordningar, författningar och konventioner som finns avseende den
verksamhet som bedrivs och att alltid följa etiska riktlinjer
• Upprätthålla personlig kontakt och ha en hög servicenivå med kontaktpersoner och
samarbetspartner.
• Vara medlem och delta i internationella samarbeten som tex NAC och EurAdopt.

Bistånds/Fadderverksamheten
Övergripande syfte
Barnen Framför Allt (BFA) har som syfte med sina projekt att stödja barn, vilka på olika sätt
befinner sig i en utsatt situation. BFA:s projekt ska genomsyras av demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheter med fokus på barn och kvinnor, och koncentreras till ett antal
utvalda kontaktländer.
Biståndsverksamheten
Barnen Framför Allt, BFA, bedriver för närvarande biståndsprojekt i Indien, Vietnam, Kenya,
Kongo Kinshasa, Burundi, Namibia, Litauen, Rumänien och Bolivia. Dessutom genomför
BFA särskilda biståndsinsatser vid händelse av naturkatastrofer och i konfliktområden.
Mål för biståndsverksamheten:
Våra projekt ska ha fokus på utbildningsinsatser till fattiga och utsatta barn och ungdomar.
Detta kan ske på olika sätt genom att vi är med och driver skolor, underlättar skolgång för
barn och ungdomar genom medhjälp till boende, transporter eller elevavgifter. Det kan också
innebära att vi stöder matbespisning så att elever skall kunna ta till sig kunskap i skolan
genom att inte var undernärda och hungriga.
Vi ska prioritera biståndsprojekt, som motverkar fattigdom genom hjälp till självhjälp, och
som ökar människors förutsättningar att försörja sig och skapa en förbättrad livssituation.
BFA:s ambition är att sträva mot minst ett projekt i varje land som föreningen och dess
medlemmar prioriterat.
Medel för biståndsverksamheten:
De ekonomiska medel som avsätts och används till bistånd kommer framför allt från
medlemsavgifter men också från donationer och insamlingar.
För att kunna utveckla och utöka vår biståndsverksamhet är det nödvändigt att utöka antalet
medlemmar samt genom att söka medel från fonder, donationer och anslag.
Vi ska använda de möjligheter till biståndsinsatser som 90-kontot ger.
Vi eftersträvar samverkan med andra organisationer och myndigheter för samverkan och
samfinansiering i olika projekt.
Aktiviteter (Strategi)
BFA-Bistånd har en god förmåga att finna och genomföra projekt. Denna kunskap och
erfarenhet om lämpliga verksamheter skall fortsätta och gärna utvecklas.
Den förändring som krävs är, att arbetsbelastningen inom BF-gruppen fördelas jämnare. Här
har föreningen en uppgift att hitta fler medlemmar som är beredda att göra också en praktisk
insats utöver de ekonomiska bidrag man ger idag.
Detta kan uppnås genom att de redan befintliga ländergrupperna tar fullt ansvar för
genomförande och uppföljning/rapportering av projekten. Ländergrupperna bemannas helt av
ideellt arbetande personer.
Den ekonomiska rapporteringen från projekten har utvecklas så att styrningen av
verksamheten har underlättas men detta arbete kan fortsatt utvecklas och förfinas.
Vi ska utveckla fler former av gåvokort, ”julklappar”/personalförmåner, där en
penningsumma överförs till en given biståndsinsats.
Vi bör i än högre gran använda oss av sociala media för att sprida information och kunskapen
kring våra olika projekt.

Bistånd/Fadder-medlemmarna och medlemmarna i projektgrupperna ska vid behov få
kompetensutveckling, för att man på fullgott sätt ska kunna genomföra ett projekt som man
vill åta sig.
Landspecifika aktiviteter – Bistånd
Bolivia
Utveckla samarbetet med svenska ambassaden i La Paz och se över möjligheten att medverka
i satsningarna kring landstrategin gemensamt med andra biståndsorganisationer. Genom våra
kontakter får vi förslag på lämpliga projekt anpassade till de begränsade medel som vi har för
detta land.
Kongo
Fortsatt utveckling av FEPAMs (primary och secondary) skola genom bidrag till skolbygget.
Här finns i nuläget konkreta planer på en utbyggnad av skolan där BFA kan tänkas gå en med
en större summa för att förverkliga denna byggnation. Projektplaner och noggrann planering
är under utarbetande. Tanken är att detta skall förverkligas under verksamhetsperioden.
Fortsatt bespisning av mjölk och bröd,( vid FEPAM-skolan) med strävan att utveckla
verksamheten till skolluncher.
Undersöka möjligheten att ge mikrolån till kvinnokooperativ. Vidare bör undersökas
möjligheterna att åter starta alfabetiseringskurser för kvinnor. När detta genomfördes för ett
antal år sedan stärkte det kvinnorna kraftfullt.
Burundi
Fortsatt ekonomiskt stöd till hälsocenter.
Kenya
Uppföljning av sponsringen av de 12 maasaiflickorna som går i Secondary Boarding Schools
och eventuellt utökning av den verksamheten.
Namibia
Uppföljning och utveckling av Tukwathela Soup Kitchen.
Vietnam
Tillsammans med föreningen För Barnens Bästa tillgodose fadderbarnens behov, i Than Ba,
där dessa inte täcks av sponsorernas bidrag.
Beslut om eventuell fortsättning med stöd i Da Nang kommer att fattas
Indien
Olika former av ekonomisk hjälp till barnhemmet Annai Home i södra Indien kommer att
fortsätta. Nya stödinsatser kommer att ske i Kolkata-regionen
Ett samarbete med organisationen Voice of world pågår där vi stöder 6 blinda barn.
Litauen
I samarbete med Caritas ge fortsatt stöd till socialt och ekonomiskt utsatta personer och
familjer.
Rumänien
Ett biståndsprojekt har inletts under förra verksamhetsperioden tillsammans med Svenska
Kyrkan där vi stöder ett socialt projekt bland de allra mest utsatta barnen i en stad i norra

delen av landet. I projektet ingår en samling organisationer från olika länder och olika
religioner.
Övrigt
Vi ska kräva regelbunden rapportering och återkoppling från våra utlandskontakter. Kravet
skall vara två rapporter per år från varje kontakt så vi kan se att vårt bistånd når fram och får
avsedd effekt.
Kontaktresor
Kontaktresa har under förra verksamhetsperioden bl.a till Vietnam, Bolivia och Indien. P.g.a
oroligheter i Kongo Kinshasa har kontaktresa ej kunnat genomföras men under 2017 har vi
bjudit in ansvariga personer för att få en direktrapport från dem. Detta görs också i samband
med diskussioner om utbyggnaden av skolan som beskrivits ovan.
Under nästkommande verksamhetsperiod kommer kontaktresor att genomföras bl.a till
Vietnam. Ytterligare resor kan förekomma om finansiella medel finns tillgängliga.

Fadderbarnsverksamheten
Fadderbarnsverksamheten inom BFA består av 885 faddrar. Antalet individuella fadderbarn är
cirka 930. I våra fadderprojekt fördelas inkomna medel efter behov i varje enskilt land och
område.
BFA:s fadderbarnsverksamhet finns i nio länder: Indien, Sri Lanka, Vietnam, Nepal, Bolivia,
Kongo Kinshasa, Kenya, Burundi, Tanzania och Polen. Vidare finns fadderprojekt i Bolivia
och Litauen.
Vi har också startat individuellts fadderskap för massajflickor i Kenya och i Than Ba,
Vietnam, har vi startat individuellt fadderskap för Thoung en funktionshindrad tonåring som
behöver stöd både i boendet och studierna.
Det finns 12 fadderadministratörer runt om i landet som har hand om en eller flera
utlandskontakter. Det är en stor administrativ uppgift att säkerställa fadderbarnsverksamheten och därför finns i styrelsen en person från biståndsgruppen med särskilt ansvar
för fadder och övrigt bistånd. För att underlätta för fadderansvarig har ytterligare en frivillig
kraft engagerats som skall sätta sig in i fadderverksamheten och samarbeta med
fadderansvarig.
Mål för fadderbarnsverksamheten:
Fadderbarnsavgifterna skall ge fattiga barn möjlighet till skolgång.
Det ska vara enkelt att bli fadder.
Vi ska säkerställa, utveckla och utöka fadderbarnsverksamheten med fler faddrar, fadderbarn,
nya länder och administratörer. Genom kontinuerliga uppföljningsresor skall vi försäkra oss
om att fadderavgiften går till det ändamål som det är tänkt.
Vi har krävt bättre rapportering och återkoppling från vissa utlandskontakter. Kravet är två
rapporter per år från varje kontakt.
Medel för fadderbarnsverksamheten:
De medel som används för fadderbarnsverksamheten kommer från månadsavgifter betalade
av enskilda faddrar.
Vi skall ständigt söka fler nya faddrar

Avgiften har höjts men på frivillig basis för dem som vid höjningen redan var faddrar. Alla
nytillkomna faddrar betalar den högre avgiften och nya fadderbarn erhåller det nya beloppet
som är 150:-/månad minus 10% i administrationsavgift.
Aktiviteter (Strategi)
Vi ska satsa mer resurser på fadderverksamheten genom att öka antalet faddrar.
Genom att lägga till ytterligare ideell resurs som hjälp till fadderansvarig kommer den
fadderansvariga att kunna arbeta mer aktivt med fadderadministratörerna. Detta kommer att
öka effektiviteten och kvaliteten i fadderverksamheten, bland annat genom att:
- utveckla marknadsföringen och lyfta fram BFA:s fadderbarnsverksamhet tydligt, visa vad
pengarna används till, påvisa den låga administrationskostnaden och främja kontakten mellan
faddrar och fadderbarn
- utveckla en enhetlig metod/mall för återkoppling och rapporter.
Landspecifika aktiviteter – Fadder
Kongo
Utveckling av fadderverksamheten.
En utvärdering av satsningen på akademiska studier har gjorts och som ett resultat av detta har
beslutats att stödja varje student med dubbelt fadderbidrag.
Vidare har inrättats en fond, BFA University Found, ur vilken studenterna har möjlighet att
söka extra stipendium för terminsavgifterna. Inga nya studenter är nu aktuella för detta projekt
innan vi utvärderat satsningen när de 14 studenterna är klara och avslutat sina akademiska
utbildningar.
Burundi
Utveckling av fadderverksamheten under beaktande av stora oroligheter i landet.
Kenya
Utveckling av fadderverksamheten genom individuellt fadderskap till massajflickor.
Vietnam
Tillsammans med Röda Korset tillgodose fadderbarnen i Da Nangs, behov.
Tillsammans med föreningen För Barnens Bästa tillgodose fadderbarnens i Than Bas behov.
Polen
Fortsatt fadderverksamheten samt genomföra en översyn av den nuvarande
fadderverksamheten.
Nepal
Översyn och utvärdering av fadderverksamheten pågår.
Indien
Fortsatt fadderverksamheten på verksamheter som inte är knutna till ISSA.
Beträffande Kolkata (ISSA) se vår skrivning under Bistånd – Indien sid 3 i denna
verksamhetsplan.
Litauen
Fortsätta och utveckla projektfadderskap i samarbete med Caritas.

Bolivia
Fortsatt projektfadderskap.
Sri Lanka
Fortsatt fadderverksamhet på de 4 verksamheter som vi stödjer.

Ekonomi
De ekonomiska ramarna skall årligen fastställas för de olika projekten i gruppens
budgetarbete. I detta arbete skall medel avsättas för akuta biståndsinsatser samt för nya
projekt som kan förefalla angelägna under året.
Beslut om insatser görs av gruppen tillsammans och sedan får respektive ansvarig rätt att
beordra utbetalning från BFA:s kansli inom ramen för dessa beslut.
Kvartalsvis görs en rapport av BFA:s ekonomifunktion med inkomster och utgifter samt en
jämförelse mot budget som tas upp på gruppens sammanträden. Följer inte inkomsterna den
budgeterade planen skall gruppen omgående revidera utgiftsposterna.
Överskott under året skall gruppen föreslå för BFA:s styrelse hur dessa skall disponeras. De
kan fonderas för framtida satsningar eller föras över till nästkommande budget för en specifik
insats. BFA:s styrelse fattar årligen beslut på grundval av gruppens förslag. Fonderade medel
får endast tas i anspråk efter beslut av BFA:s styrelse efter förslag av gruppen.
Våra insamlade medel skall alltid komma behövande till del och därför är det viktigt att våra
administrativa kostnader för hanteringen av bistånd och faddermedel hela tiden sköts på ett
kostnadseffektivt sätt. Vi har därför sagt att de inte bör överstiga 10% av insamlade medel.
Nödvändiga kontaktresor till aktuella länder för att kunna utveckla verksamheten anses inte
som administrativ kostnad.

Medlemsverksamheten
Ett av BFA:s syften är att vara en intresseorganisation för adopterade och adoptivföräldrar i
Sverige och där medlemsgruppens verksamhet avser de aktiviteter som anordnas för
föreningens medlemmar.

Nuläge
Hittills har medlemsverksamheten inriktats på att skapa möjligheter till möten mellan
adopterade barn och deras familjer. Det är främst barnen som styr verksamhetens innehåll,
men det finns också utrymme för att t.ex. anordna föredrag för de vuxna i samband med
träffar. Tanken är att medlemsverksamheten ska vara i stort sett självförsörjande, de som
deltar i våra träffar delar på kostnaden av vad det kostar att hyra samlingslokal, anlita
föredragshållare, underhållning etc. Även om vi bokar boende och anordnar gemensamma
måltider, så betalar varje familj för ”sina” kostnader. Aktiviteterna har varit sommarträff med
300-500 besökare, landspecifika träffar för väntande familjer samt utbildningar.

Mål
Det främsta syftet för medlemsverksamheten är att varje familj ska tas om hand på bästa sätt.
BFA ska ha en levande verksamhet som arbetar aktivt för och tillsammans med
medlemmarna. Medlemsverksamheten ska skapa trygghet, närhet, nätverk och rådgivning för
de familjer som ska eller har adopterat samt för de barn som adopterats till Sverige oavsett
vilken organisation som har handlagt adoptionen.
Under verksamhetsperioden 2017-2019 har medlemsverksamheten som mål att starta och
driftsätta servicen Råd och Stöd.
Medlemsverksamhetens mål ska vara att öka antalet medlemmar och vårda samt behålla
befintliga medlemmar. Det ska skapa möjligheter till möten mellan adopterade och deras
familjer. Det är medlemmarnas behov som ska styra verksamhetens innehåll.

Genomförande
2017– 2019
Medlemsgruppen ska tillsammans med kansliet:
-

Skapa förutsättningar för träffar och utbildningar.
Arbeta med och utveckla BFAs hemsida
Ge ut BFAs medlemstidning 4 ggr/år
Utveckla närvaron på sociala medier och informationsmaterial
Utarbeta en strategisk plan i syfte att öka medlemsantalet på sikt samt för förslag till
rollfördelningen och organisationsstruktur för genomförandet av den samma.
Medlemsgruppen ska arbeta genom ideella krafter
Starta och driftsätta servicen Råd och Stöd

