
Vi Adoptivfamiljer  4 • 2007 1

            MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION. NR 4• 2007

ViAdoptiv
familjer



   Vi Adoptivfamiljer  4 • 20072

Att fler barn kan stanna i sina biologiska
familjer eller i sina ursprungsländer ge-
nom nationell adoption gör att antalet
små, friska barn som behöver familj ge-
nom internationell adoption minskar.

I Kina har majoriteten av de barn som
finns på barnhemmen någon form av sär-
skilda behov. Sjukvård och behandling
innebär ofta mycket stora kostnader för
en familj i Kina. Det rör sig om så stora
kostnader att många familjer inte har nå-
gon annan utväg än att lämna sitt barn,
för att barnet ska kunna få den vård eller
behandling det behöver.

Många av dessa barn behöver en fa-
milj genom internationell adoption.

I oktober månad informerade vi om ett
nytt förfarande för att söka föräldrar till
barn med särskilda behov från Kina.

Informationen om detta nya förfaran-
de finns att läsa på vår hemsida
(www.ffia.se/sbarn, användarnamn: fa80,
lösenord: adoption).

Vi är mycket glada över att det nya för-
farandet har slagit väl ut, och har nu fun-
nit familjer åt de flesta barnen i ytterliga-
re en grupp med särskilda behov från
Kina.

Vi söker dock fortfarande föräldrar till
en charmig liten kille på knappt sju år från
Kina. Han föddes med hypospadia men
är nu opererad. Hör av er till oss om ni vill
veta mer och ge denna pojke ett hem att
växa upp i.

För de senaste familjerna tog det en-
dast två månader från det att de skickade
ansökan om att adoptera just det särskil-
da barnet, tills de kom hem med sitt barn.

Familjernas huvudansökningar var re-
dan granskade av CCAA. För de familjer
som ännu inte haft sin huvudansökan
granskad av CCAA har det tagit något
längre tid, cirka sex månader, tills dess
familjerna kom hem med sitt barn.

Ni som är intresserade av att adoptera
ett barn med särskilda behov kan när som

Barn söker föräldrar
I år har drygt 20 barn med särskilda behov fått en
familj och ett nytt liv i Sverige via FFIA.

Välkommen till en anknytningskurs för nyligen hemkom-
na adoptivfamiljer.

Kursen vänder sig till er som varit hemma någon
månad, och som vill veta mer om hur man kan
stimulera anknytningsprocessen mellan barn
och föräldrar.

Ur kursinnehållet:
• Babymassage
• Sångstund
• Ramsor
• Teori om anknytning
• Samtal och diskussion om sömn,
trots, gränssättning m m

helst höra av er med en anmälan till
loredana.colque@ffia.se eller telefon
031-704 60 80.

Ni är också alltid välkomna att höra av
er om ni har frågor eller till exempel vill
komma i kontakt med familjer som har
adopterat barn med särskilda behov.

På vår hemsida kan ni hitta länkar till
bland annat ett familjeforum, där man kan
komma i kontakt med familjer som har
adopterat barn med särskilda behov.

Vi har också länkar till sidor med infor-
mation om olika korrigerbara funktions-
hinder.

Med tanke på barnens integritet vill vi
återigen be er att inte sprida information
om barnen, foton eller diskutera kring bar-
nen på öppna webbsidor. Tänk på att bil-
derna man lägger ut på Internet kan lad-
das ned och användas av vem som helst.

Välkomna att höra av er
LOREDANA COLQUE

Kursen hålls i kommunal regi på Öppna förskolan i Hjä-
rup, mellan Lund och Malmö.

Den omfattar fem eftermiddagar mellan kl 13 och 15
samt uppföljning vid fyra tillfällen under ett år.

Kostnad 200 kr/familj.
För mer information samt anmälan kontakta
mig: cecilia.pusch@edu.staffanstorp.se

Välkomna!
Öppna förskolan i Hjärup
Centrumstigen 4 D

046 -25 15 18
CECILIA PUSCH

FÖRSKOLLÄRARE, CERTIFIERAD INSTRUKTÖR I

SPÄDBARNSMASSAGE OCH ADOPTIVMAMMA

Bra start för adoptivfamiljer
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Kenya nyhet som
adoptionsland

”
Läs Gustavs dagbok från
återresan till Indien på
sidan 8.

... 1:a november
Idag så ska vi besöka barn-
hemmet som jag och mina
vänner bodde på innan vi
kom hem till Sverige.  Det
ska bli jätteroligt. Vi har
blivit lovade att få träffa alla
bebisarna.  ...

Sedan oktober har vi fått barnbesked från
CCAA/Kina vid två tillfällen. Barnen har
vid båda tillfällena kommit från Jiangxi-
provinsen. Handläggningstiden är i nu-
läget 26 månader vid en adoption från
Kina.

När det gäller Vietnam har det hänt lite
nu under hösten och vi har fått barnbe-
sked från VungTa och BacKan och hand-
läggningstiden har varit på cirka åtta må-
nader. När det gäller DSDW i Thailand är
handläggningstiden omkring 18 månader.

Handläggningstiden vid en adoption
från ICBF Colombia är i nuläget 2,5-3 år.

När det gäller Indien så har de senaste
adoptionerna haft en handläggningstid
på 18 månader.

Det har rört lite på sig på väntelistan
till Vietnam, då fyra familjer har kunnat
påbörja sina ansökningar. De har turord-
ningsdatum från 2002 och 2003.

 Även till barnhemmet i Kolkata i In-
dien har några nya familjer fått påbörja
sina ansökningar. De har varit anmälda i
vårt register sedan 2005.

Det är enbart par som fått påbörja an-

Vi har nu fått auktorisation från MIA för samtliga av våra
nuvarande samarbetsländer för åren 2008-2009 samt för
Kenya, som är ett nytt samarbetsland för FFIA.

sökningar den här gången. Barnhemmet
begränsar hur många ansökningar från
ensamstående vi kan skicka, och för när-
varande finns det maximalt antal singel-
ansökningar i landet

Vi har väntetid i vårt register på samtli-
ga våra samarbetsländer, utom Kina och
Colombia. Till dessa båda länder kan ni
skicka er ansökan direkt.

FFIA har nu beviljats auktorisation av
Myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor (MIA) för Kenya. Vi återkom-
mer med mer information om regler, kost-
nader med mera samt när verksamheten
kan starta.

Välkommen att kontakta oss för mer
information om vad som kan passa för
just er. Ni når oss för mer allmän informa-
tion på 031-704 60 80, och för mer specifi-
ka frågor kan ni vända er till Monica eller
Eva som ni når tisdag, onsdag och tors-
dag på 031-704 60 90.

En riktigt God Helg önskar alla vi på
FFIA genom

HELÉNE MOHLIN

Kenya - nytt adoptionsland för FFIA
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De två ställen vi ska till är Goa och
Kolkata och barnhemmet Matri Sneha.

29 oktober 2007
Idag ska vi åka till Indien. Jag gick upp
klockan 01.50 för att jag skulle hinna med
att äta frukost. Kl. 02.20 kom resten av
familjen upp som består av mamma, pap-
pa, lillasyster Liza och lillebror Aaron.
02.55 kom grannen Pekka och skjutsade
oss till Arlanda. Där ska vi träffa mina
två barnhemskompisar Veronica och Eli-
na och deras familjer, samt ytterligare en
familj som har två tjejer, Helena och Na-
tali, som också är adopterade från Kol-
kata. Dock inte från samma barnhem som
oss andra. Dom har jag bara träffat en
gång tidigare.

Av alla oss i denna lilla grupp är det
bara en familj till och vi som varit i In-
dien. Den andra familjen var där och häm-
tade sin dotter för tolv år sen. Vi var där
2004 tillsammans med en annan barn-
hemskompis och hans familj.

När vi var där förra gången lärde jag
mig att nästan alla var snälla och hjälp-
samma. Och att alla som var snälla och
hjälpsamma ville ha lite dricks. Jag fick
även lära mig att man ska pruta mycket.
Det tycker jag är jättekul och det är jag
jättebra på, och det kommer jag att ha
mycket nytta av den här gången också.

När vi väl kommit till Arlanda och har
hittat våra vänner, checkat in våra res-
väskor och gått igenom säkerhetskon-
trollen så får vi veta att planet som vi ska
åka med är en och en halv timme förse-
nat.

När vi sedan kommit på planet så som-
na jag direkt. Vi mellanlandade i Azerbad-
jan för att tanka efter halva flygturen. När
vi har tre timmar kvar av flygningen slu-
tar vattnet att fungera på planet, så vi får
inte använda toaletterna. Jobbigt va.

När vi äntligen landat så ska vi åka
buss till hotellet i Goa. Nu har vi äntligen
kommit fram till hotellet, men  vi ska bara
vara på hotellet i tre timmar. Sedan ska vi
flyga vidare till Kolkata kl 8 denna mor-
gon. Inte mycket till sömn.

30 oktober
Idag så ska vi flyga från Goa till Mumbai
och byta plan, sen flyga vidare till Kolka-
ta. Nu är vi framme på Kolkatas flygplats
som heter Dum-Dum. Vi tar en taxi till
hotellet som heter Fairlawn. På vägen dit
passar jag på att kika ut, på miljön och
trafiken. Det är jättemånga tiggare, det
luktar skitäckligt, husen är oftast lite tra-
siga och fula.

Nu är vi framme på hotellet och vi be-
stämmer oss för att genast gå ut och kan-
ske shoppa lite. När vi väl går ut från
hotellet så får jag panik av trafiken och
alla tiggare. Så vi går hem till hotellet igen.

31 oktober
Idag skulle vi ha åkt till barnhemmet men
det är taxistrejk. Men barnhemsförestån-

darinnan Anjus son Tony ska komma till
vårt hotell. Han berättar att strejken nog
är över imorgon och att vi är jättevälkom-
na då. På kvällen gick vi på gatorna igen
och den här gången var det mindre trafik
så det gick jättebra.

1 november
Idag så ska vi besöka barnhemmet som
jag och mina vänner bodde på innan vi
kom hem till Sverige.  Det ska bli jättero-
ligt. Vi har blivit lovade att få träffa alla
bebisarna.

Sådär -  nu är vi framme på barnhemmet
och klockan är 11. Barnhemmet hade tre
avdelningar. Den första avdelningen var
på kontoret och där fanns ett tiotal barn
som var klara för adoption, och alltså
hade  fått föräldrar i olika länder. Där fanns
tre barn som skulle till Sverige, och dom
fotade vi extra mycket.

Sen när vi gosat klart med barnen åkte
vi vidare till nästa avdelning, där fanns
lite större Sn-barn (special needs), dom
var väl alla runt två år. Den tredje avdel-
ningen var med småbebisarna. Den minsta
var bara fyra dagar och han var inte stor.
Jag fick hålla tre bebisar.

Sen så visade det sig att två utav
ayorna kom ihåg mig när dom fick

veta mitt indiska namn som
skrivs så här: Suman. Men dom
sa att det utalas Tsoman.

Några tyckte det var job-
bigt. Men jag tyckte det var
jätteroligt att få ställa frågor
till barnhempersonalen. Hål-
la i bebisarna och ta kort på
alla dom.

En liten bebis som bara var
två månader gammal var jätte-

lik min lillasyster Liza när hon var
jätteliten.
Ett utav barnen på avdelningen för

Vi reste till Indien
Gustav Fundin, 13 år, reste till sin födelsestad Calcutta (Kolkata) i höstas. Med sig
hade han inte bara sin egen familj utan också fem andra ungdomar från samma stad,
samt deras familjer. Här är Gustavs dagbok från resan.
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Sn-barn hade ungefär samma synskada
som jag själv har, och ett av barnen var
helt blind.

Vi hade massor med kläder och lakan
och snuttefiltar vi samlat in och köpt till
barnhemmet, och dem överlämnde vi.
Hoppas de kommer till användning. Ett
av barnen som ska till Sverige fick en
snuttefilt som vi tagit med från hennes
mamma.

Precis innan vi åkte till en resturang så
delade vi alla ut presenter till alla barn
och ayorna.

Sen på kvällen kom Tony och hans
undebara familj till vårt hotell och vi barn
fick varsin present. Men före det åt vi
lunch på en fin resturang som FFIA (Mo-
nika) hade rekomenderat oss.

Sen åkte vi vidare i Kolkatas hektiska
trafik. Vi hade hyrt en buss med chafför.
Nu skulle vi äntligen få träffa vårt fadder-
barn som vi har haft sen hon var fyra, nu
är hon 14. Hon heter Seema och bor på
SOS Barnby i Kolkata. Det kändes roligt
och konstigt att få träffa henne. Mamma
och Seema grät när dom kramade varan-
dra. Vi pratade med henne och hon fick
några presenter, bland annat brevpapper,
anteckningsblock, lite fina pennor och
sudd. Sen tog vi lite kort på varandra och
dom bjöd på fika. Sen åkte vi tillbaka till
hotellet.

2 november
Idag så ska vi åka tillbaka till Goa från
Kolkata. Vi gick upp kl 03.30 och gjorde
oss klara. Bussen som ska köra oss till
Dum-Dum hämtade oss 04.30.

sprutan och samma medicin som jag och
pappa fått. Badförbud i två dagar.

6 november
Idag så har vi solat och badat i både ha-
vet och poolen. Havet var ljummet. Det
gick knappt att vara där för att nästan
direkt kom det tiggare och säljare, man
fick inte vara i fred.

7 november
Idag ska vi åka till hippiemarknaden i
Anjuna där har vi varit en gång tidigare.
Vi har tagit en taxi och kan knappt hitta
någon parkering, det är fullkomlig kaos.
Inne på marknaden är det väldigt trångt,
men när vi väl har gått en bit börjar det
lugna ner sig. På marknaden köpte jag
två cd-skivor, en väska och en skjorta.
När alla i familjen shoppat klart sätter vi
oss och tar en dricka. Det var enormt
varmt och man svettades en hel del.

Resten av dagen tillbringades vid poo-
len. På kvällen började det att ösregna
och åska. Inga dåliga smällar.

Aaron fick lunginflammation och dok-
torn kom med sin spruta och mediciner.
Badförbud i två dagar.

8 november
I dag så har  vi bara badat och solat. På
kvällen åkte vi till en jättefin resturang,
jag åt en oxfile med pommes. Det var jät-
tegott.

Mellan Kolkata o Mumbai tar det cirka
tre timmar att flyga, där ska vi äta lunch
innan planet till Goa går. Lunchen som
jag valde smakade äckligt.

Landar i Goa 14.45 och tar en taxi till
hotellet i Calangute. Vi hade fått två rum i
två olika hus och så ville vi inte bo. Mam-
ma och jag i ett hus och alla andra i ett
annat hus. Så vi bestämde att ta in två
extra sängar till det stora rummet. Nu ska
vi bara sola och bada resten av dagen.

3 november
Idag har vi bara solat badat och shoppat.
Jag köpte en coolo handduk som kosta-
de 275 rupees =  47 kr. På kvällen blev jag
och pappa magsjuka.

4 november
I natt har jag knappt sovit, jag har kräkts
och bajat hela natten, så mamma ringde
doktorn och han gav mig och pappa en
spruta och lite tabletter och nån vätske-
ersättning som smakade ....

5 november
Idag så mår jag nästan helt ok. Förutom
att jag har lite ont i magen. Så det gick bra
att vara med de andra. Vi solade och lekte
i poolen. Spelat minigolf med pappa och
Aaron. Det gick ganska bra.

Senare på kvällen åkte vi in till centrum
för att handla lite, jag köpte en ny plån-
bok av märket Lacoste för 250 rs. Liza fick
öroninflammation så doktorn kom med FORTSÄTTNING PÅ SIDAN  8
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Under årens lopp har väntetiderna varie-
rat mycket, såväl över tiden som mellan
länderna. Det kan under lång tid ha flutit
på relativt smidigt i ett land, men rätt som
det är så händer något. Nya lagar stiftas,
politiken ändras, det blir oroligheter, do-
mare byts ut ...

I bland blir det så besvärligt att man får
lägga ned kontakten (som i Brasilien och
Guatemala), eller så slutar givarlandet
nästan eller helt och hållet med adoptio-
ner (som Sri Lanka och Rumänien).

UNDER 70- TALET OCH BÖRJAN AV 80-TALEt var
köerna långa redan hos adoptionsorga-
nisationerna. Sedan lättade det och tider-
na kortades, det gällde framförallt Kina-
adoptionerna.

Nu känns det som om vi är tillbaka igen
till 70-talets köer. Är vi det?

– Ja, det ligger en del i det, svarar Britt-
Marie Nygren, som jobbat på FFIA se-
dan starten.

Hon berättar att på den tiden var det
vanligt att man köade omkring tre år i
Sverige innan man kunde skicka sin an-
sökan. Detta medförde att många män-
niskor försökte hitta egna, privata kon-
takter som kunde hjälpa dem att adopte-
ra ett barn.

Britt-Marie vill minnas att omkring hälf-
ten av alla adoptioner skedde genom pri-
vata kontakter under de sista åren på 70-
talet. Detta var ett av skälen till att lagen
ändrades och adoptionsförmedlingen i
Sverige systematiserades.

Det blev svårare att genomföra adop-
tion på egen hand och flera adoptionsor-
ganisationer bildades. FFIA var en av
dem. Den kom till 1979 och startade för-
medling från Indien 1980.

Väntanstider är som evigheter. Det enda man önskar är att de ska vara över så
att man äntligen får hämta det efterlängtade barnet. Men även om alla adoptiv-
föräldrar alltid tyckt att väntetiderna har varit plågsamt långa, har de dock
varierat en hel del genom åren.

–  80-talet var över huvud taget en gan-
ska dynamisk tid när det gäller utveck-
ling av adoptionsmöjligheter. Många nya
länder upparbetades och antalet adop-
tioner växte för varje år. Sverige var ett
jämförelsevis stort adoptionsland.

Eftersom många nya länder kom till
under 80-talet var det oftast inte så långa
köer i utlandet som nu. När man väl hade
skickat sin ansökan kunde det gå någor-
lunda snabbt.

– Men det fanns många undantag, sä-
ger Britt-Marie. Om vi till exempel börja-
de arbeta med ett nytt barnhem eller en
ny delstat i Indien kunde det dra ut oer-
hört mycket på tiden, eftersom domsto-
larna inte hade några rutiner. Vår mest seg-
dragna adoption skedde i Gujarat, Indien
på 80-talet och den tog tre år att genom-
föra. Jag glömmer aldrig Borlänge-famil-
jen som så tålmodigt väntade på sin lilla
prinsessa.

EFTERHAND HAR PROCESSERNA I utlandet reg-
lerats och det har i många fall inneburit
längre väntetider. Samtidigt har länderna
blivit mer och mer medvetna om behovet
av inhemska adoptioner, och ansträngt
sig mer och mer för att hitta familjer inom
landet.

I början av 90-talet blev det en snabb
utveckling av adoptioner från flera öst-
statsländer. I och med att muren föll kom
misären på bland annat de rumänska barn-
hemmen till allmän kännedom. Flera nya
adoptionsländer öppnade, vilket minska-
de köerna.

MEN DEN HELT OMVÄLVANDE förändringen kom
med öppnandet av Kina som adoptions-
land. FFIA var den första organisationen

att samarbeta med Kina (1992), och alla
vet hur den förmedlingen vuxit – ända
fram till för ett par år sedan.

– Under Kina-adoptionernas glansda-
gar har vi i princip inte haft någon vänte-
tid i Sverige, endast för vissa specifika
kontakter, säger Britt-Marie.

HAR VÄNTETIDERNA VARIERAT mellan kontakter-
na i samma land?

– Det är inte bara väntetiden som av-
gör när eller om man blir utsedd som för-
älder till ett barn. Man söker föräldrar till
barnet. Om barnet är till exempel fyra år
måste man leta bland familjer som har en
ansökan för barn i den åldern. Då hoppar
man naturligtvis över dem som inte upp-
fyller kraven, säger Britt-Marie.

– En annan aspekt kan vara att man
söker föräldrar med speciella kvalifikatio-
ner för ett speciellt barn. Då kan man hit-
ta den rätta familjen bland sina nya an-
sökningar.

I många länder sker handläggningen
av ett adoptionsärende väldigt individu-
ellt. Det kan uppstå problem på vägen i
ett ärende, medan ett annat löper helt frik-
tionsfritt genom alla instanser. Även om
de flesta länder idag har ett relativt väl
fungerande system, kan man inte helt
komma ifrån variationer i väntetid på en
och samma kontakt.

FINNS DET LÄNDER/KONTAKTER som har varit
populärare än andra?

–  Inget slår Kina vad gäller populari-
tet. Det var i och med Kina som adop-
tionsprocessen blev förutsägbar vad gäl-
ler tid. Innan dess var det betydligt stör-
re variationer i hur lång tid adoptionen
tog i utlandet. Det är det för övrigt fortfa-

Intet är som
väntans tider
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rande i de flesta andra länder, säger Britt-
Marie.

 Vissa kontakter i Indien har också va-
rit mycket populära; det har oftast haft
att göra med att man kunnat adoptera
barn i låg ålder.

Om väntetiderna har varit korta respek-
tive långa har olika orsaker, berättar Eva
Turner, handläggare på FFIA sedan bör-
jan av 2000-talet.

– Man måste skilja på väntetider här
hemma innan ansökan skickas, och vän-
tetid respektive processtid i utlandet.
Varje land har sina förutsättningar. Vissa
länder har ingen väntetid här i Sverige,
men lång väntetid i utlandet. Andra län-
der har lång processtid (den tid det tar
från utsett barn till barnet kommer till
Sverige), men kanske ingen väntetid vare
sig i Sverige eller utlandet, säger Eva.

Länderna använder sig av lite olika
metoder för att reglera väntetiden. I Thai-
land, till exempel,  har man ett kvotsys-
tem för att hålla handläggningstiden nere.
Andra länder lägger ansökningar på hög.

HAR KRAVEN OCH FÖRVÄNTNINGARNA från adop-
tivföräldrar förändrats?

– I början av 80-talet var de flesta som
adopterade oerhört tacksamma för att få
möjligheten. De flesta var väldigt ödmju-
ka inför hela adoptionssituationen. Med
globaliseringen och utvecklingens gång
har det blivit vanligt och självklart att man
kan adoptera från andra länder. Det har
gjort oss mer krävande vad gäller framför
allt informationsflödet och effektiviteten,
säger Britt-Marie.

Har benägenheten att ta emot barn med
speciella behov, äldre barn eller syskon-
grupper ändrats över tiden?

– Ja, men vilket barn man är beredd att
ta emot har mycket att göra med vilka möj-
ligheter som finns.

Hon menar att det är ganska självklart
att många väljer att adoptera ett fullt
friskt litet spädbarn om möjligheten finns.
Finns den inte, måste man tänka i andra
banor om man över huvud taget ska adop-
tera.

–  Men människor är individer och tän-
ker olika. En och annan har alltid ömmat
för de mer svårplacerade barnen. Idag
plockar många sökande fram sina inre re-
surser och tänker sig att ta emot lite äldre
och mer svårplacerade barn.

 Tidsperspektivet som gäller idag har
fått som  konsekvens att en större öp-
penhet för barn med speciella behov vuxit

fram hos våra svenska sökande, enligt
Eva.

– Det är en nyhet i utlandet att svens-
ka familjer nu är mer öppna för att ta emot
dessa barn, och vi jobbar idag mer aktivt
med att kunna få förmedla fler barn med
speciella behov.

Kan man själv göra något för att på-
verka väntetiden? Ja, Eva har ett par råd
till nya sökande.

Större öppenhet.
Drömmen om det friska
spädbarnet kanske får
vika för en mer realis-
tisk dröm om ett lite
äldre barn eller ett barn
som har något specellt
behov. Till höger baby i
Thailand 2006. Nedan
Indien 1988.

Tänk adoption tidigt!
Det kanske inte är själv-
klart att man ska ha av-
verkat ett stort antal
IVF-försök innan man
börjar planera för adop-
tion och ansöka om
hemutredning.

Skaffa en kölapp och
stoppa i bakfickan så
länge!  Man kan anmä-
la sig tidigt till en orga-
nisation, reflektera över
sina resurser och försö-

ka bli mindre begränsad, utveckla en öp-
penhet för att adoptionsvärlden alltid
ändrar sig.

– Att adoptera är en process och ju
tidigare den processen startar, desto bätt-
re, säger Eva Turner.

ING-MARIE SÖDERBERG
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Ressällskap sökes!
Jag och min snart 9-åriga son vill göra en återresa till
Indien (bland annat Kolkata) om cirka 2-4 år. Vi söker
därför några som också har planer på att resa tillbaka.
Hör av er om ni är intresserade av att bilda en grupp
som tillsammans kan planera resan, eller om ni eventu-
ellt redan har kommit igång med några resplaner.

Zara och Anton Kylin i Uppsala
zara@hem.utfors.se

9 november
Idag har jag köpt en ny mobil. Men det
var inte lätt att hitta en mobilaffär, taxi-
chaffisen körde fel tre gånger. Första
gången blev vi avslängda på en databu-
tik. Andra gången på en gata mitt ute på
landsbygden, tredje gången på en servi-
cebutik för mobiler och datorer.

Men fjärde gången så hittade vi en mo-
bilbutik. Väl inne i affären hade jag väl-
digt svårt att bestämma mig. Sen åkte vi
tillbaka till hotellet för att sola och bada
med dom andra.

10 november
Hotellet har en hund som heter Prince.
som fastnade för vännen Robban. Han
låg hos oss vid poolen. Gick med till ho-
tellet. Idag när vi skulle ner till havet följ-
de han med. När vi badat klart följde han
med oss tillbaka igen. Det var ganska
coolt att han gjorde det.

På kvällen åkte vi till en marknad som
kallades nattmarknaden, där köpte jag
trumma, två elefanter, en plånbok och lite
presenter.

11 november
Idag så har vi solat och badat tagit lite
kort på alla trevliga människor som job-
bar på hotellet. Dom har varit underbara.

Sen började vi packa för hemresan.
På kvällen gick jag, pappa och Bengt

och Adam på en sista kvällspromenad.
Det var jättemörkt. Vid vägkanten fanns

ett cementdike som Bengt ramla ner i, utan
att skada sig. Sen tog vi en mopedtaxi
tillbaka till hotellet.

Resan har varit kanon. Alla har haft
trevligt och kul. Vi gjorde 16 starter och
landningar på 14 dagar.  Det som gjorde
resan lite tråkigare för mig var att Johan-
nes inte följde med. Johannes är den an-
dra killen i gänget födda 94. Vi saknade
även Maya.

Sen att Anju valde att åka till USA i
stället för att träffa oss som hon vetat om
sen i januari. Uppvägdes av all vänlighet
och tillmötesgående av Tony och hans

Vi reste till Indien

familj och all personal på barnhemmet.
Vi som reste var:
Familjen Andersson med Helena, 15 och

Natali, 12, födda i Kolkata.
Familjen Dahlberg med Elina, 13, och

Adam, 9, födda i Kolkata.
Familjen Ovnell med Veronika, 13, född

i Kolkata.
Familjen Fundin med Gustav, 13, och

Liza, 11, födda i Kolkata samt Aaron, 6,
född i Kina.

 GUSTAV FUNDIN

I Calcutta. Tillsammans med Tony på Fairlawn Hotel.

Gratis telefonrådgivning måndag
9 – 11 och onsdag 18 – 20.
Telefon 08 – 612 71 50

Stödsamtal
Terapi
Utbildning och Konsultation
Psykologintyg

Hemsida:
www.adoptionsradgivarna.se
kristinalindstrand@bredband.net
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– När jag väntade min dotter från Kina
beställde jag ett vackert halsband med
det kinesiska tecknet för mamma, berät-
tar Heléne Persson.

– Det halsbandet använde jag sedan
varje dag, höll, fingrade på det och vän-
tade. Samma smycke använde jag även
när jag väntade på min son fem år senare
även han ifrån Kina.

 Nu har Heléne designat ett annat
smycke i samarbete med Pearlly, som är
utformade efter en idé hon fick efter en
resa till Peking.

Halsbanden finns i två varianter. Med
ett hjärta som symboliserar ”du finns i
mitt hjärta” eller med en elefant som sym-
boliserar ”lång graviditet”. Pärlorna på

Mamma-
smycke när
du väntar

Nu äntligen finns det ett vack-
ert halsband för oss adoptivför-
äldrar. Gör samtidigt en god
gärning medan du väntar.

halsbandet finns i tre olika färger.
  Halsbanden har en silveröverdragen

oval kedja. ”Livets kedja” har även ett
parti med hjärtan att ha vid hjärtat.

Ett smycke för kärlek, allt för att du ska
känna dig unik och väntan blir inte så
lång.

 När du köper ett smycke bidrar du
även till Kina bistånd, FFIA.

 Kika in på www.studiohelene.se

Smyckedesigner. Heléne Persson med barn

Man planerar att öppna två klasser för
adoptivbarn. En klass i åldern 7-9 år och
en klass i åldern 5-6 år. Meisang Fred-
mark är rektor för skolan och huvudlära-
re för adoptivbarnklasserna. Man kom-
mer även att öppna 10 klasser för de ki-
nesiska familjernas barn i olika åldrar.
Max antal elever per klass är 15.

Föreningen Qing Tian står bakom ki-
nesiska skolan Rui Qing, och består av
entreprenörer inom restaurangbranschen,
handel, PC-elektronik och fastigheter med
säte i Stockholm.

Qing Tian folk är världskänd i Kina och
internationellt för sin entreprenad. Den
sponsrar elevernas terminsavgifter med

300 kronor första terminen.Ordinarie ter-
minsavgift är 800 kronor/barn + 100 kro-
nor i terminsavgift.

Den sponsrade terminsavgiften för VT
2008 blir endast 500 kronor + 100 kronor i
medlemsavgift.

Kurstillfällen 15 lördagar kl 9.30 - 12.45
inklusive raster. Varje lektionstillfälle
kommer att varvas med mandarinkinesis-
ka och inslag av typiskt kinesiskt kultu-
rella aktiviteter såsom kalligrafi, sånger,
solfjäderdans, filmer och lekar.

Skolan har planer på att erbjuda Qigong,
massage, studiecirklar med mera till för-
äldrar under lektionstider.

Kurslokalen är Södra Latins gymnasi-

um vid Slussen, Stockholm, det finns par-
keringsplatser. Det finns en kafeteria på
skolan. Där finns till försäljning kinesis-
ka ”baozi” (stora knyten) från restaurang-
erna och kaffe/te, sandwich och dylikt.

Rui betyder Sverige och Qing betyder
ungdom, grönska och förhoppningar

Intresseanmälan finns på  hemsidan
www.kinaskolan.com

Vid förfrågningar per telefon kontakta
Susanne Johnsen, koorodinator 070-863
12 83 eller Meisang Fredmark, rektor på
070-720 35 16.

Lördagsskola öppnar för Kinabarn
Den 19:e Januari 2008 öppnar en helt ny lördagsskola Rui Qing för barn och ungdomar
som vill läsa mandarinkinesiska. Skolan är i Södra Latins gymnasiums lokaler vid
Slussen, Skaraborgsgatan 14, Stockholm.
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Regeringen gör ny
adoptionsutredning
Regeringen beslutade den 22 november
att tillsätta en utredning som ska föreslå
förändringar av lagstiftningen som berör
adoptioner. En rad olika regler ska ses
över, bland annat åldersregler.

En viktig del i översynen är att ta fram
förslag som förstärker principen att adop-
tion alltid ska se till barnets bästa, och
hur adoptivbarnets rättigheter kan stär-
kas. Nästan alla adoptioner av små barn
är internationella adoptioner.

När det gäller inhemska adoptioner ska
utredaren titta på att öka möjligheterna
för familjehemsplacerade barn att få kom-
ma till en adoptivfamilj, när en sådan lös-
ning är bäst för barnet.

Översynen ska vara klar den 1 juli 2009.

JOHAN BJÖRKSTÉN har varit verksam i Peking
sedan 1986. Han har varit reseledare, pro-
gramledare i TV med över 400 program,
pratat i radio, drivit skivbolag och startat
den framgångsrika PR-byrån Eastwei Re-
lations som idag har kontor i de största
städerna i Kina. Förutom att han talar ki-
nesiska felfritt är han en världsauktoritet
på kinesiska tecken och en kändis i kine-
siska media. Johan Björkstén har bland
annat skrivit följande böcker på svenska:

* Kinesiska språket i Mittens rike (Bil-
da förlag 2007) En lärobok i kinesiska som
på ett klart och pedagogiskt sätt lär elev-
en grunderna i rikskinesiskan, eller man-
darinet som språket också kallas. De fyra
tonerna och de för oss svenskar ovanli-
ga ljuden ägnas en stor del av boken.
Dessutom får man grunderna i hur man
skriver kinesiska tecken.

Förutom det går boken igenom gram-
matik, ordföljd och typiska kinesiska fras-
mönster. Till boken finns ett CD-paket
och ytterligare material kan man ladda ner
från www.goodatchinese.com

Boken som används vid universitet,
gymnasier och studiecirklar kom ut för-
sta gången 1993. www.bildaforlag.se

* Lär dig skriva kinesiska tecken (Stu-
dentlitteratur, 1992). De mångtusenåriga
kinesiska skrivtecknen tillför inlärningen
av det kinesiska språket ytterligare en
dimension. Tecknens historia, deras be-
ståndsdelar och, inte minst viktigt, hur
och i vilken ordning strecken och pric-
karna skrivs, tas upp i denna bok som
även finns i engelsk översättning.

www.bokus.com
* I Mittens Rike: det historiska och

moderna Kina (Bilda förlag 2006). Det
flertusenåriga kulturarvet och den samti-
da, närmast explosiva, ekonomin möts i
denna bok som ger en bred introduktion
till Kina.

Historia, geografi, sedvänjor och tra-
ditioner likväl som inblickar i kinesiskt
familjeliv och människors vardag skild-
ras i den här boken, som också tar upp de
stora ekonomiska, miljömässiga och po-

Böcker för Kinavänner
Intresserad av att lära dig
kinesiska? Vill du veta mer
om Kinas historia? Eller lära
dig laga Kinamat? Här kom-
mer tips på bra böcker.

Forskning
om adopterade
Har internationellt adopterade barn pro-
blem oftare än andra? Har de i så fall an-
dra problem än sina jämnåriga? Tolv för-
fattare skriver om anknytning, språk, iden-
titet, normbrytande beteende, psykisk
hälsa och social anpassning med mera.

Internationellt adopterade i Sverige.
Vad säger forskningen. Institutet för ut-
veckling av metoder i socialt arbete, IMS
(red. Margareta Carlberg och Karin Nord-
in Jareno) 2007.  Kan beställas från Soci-
alstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/Pub-
licerat/2007

litiska utmaningar som landet står inför.
www.bildaforlag.se

ZENG LIN ELLER LINLIN, som hon är mer känd
som, är en av Kinas mest kända matjour-
nalister och TV-kockar. Hon är född 1974
i den nordkinesiska staden Harbin som
tidvis stått under ryskt inflytande, något
som präglat den lokala matkulturen. Lin-
lin blev tidigt intresserad av mat. I fem år
har hennes ”Jag älskar västmat” gått på
kinesisk TV.

Hon har skrivit två kokböcker för den
inhemska marknaden, främst om hur man
lagar västerländsk mat. Nu har hon gjort
tvärtom och skrivit om de fem stora kine-
siska köken för en västerländsk publik.

* Kina Matens Rike (Bilda förlag 2007)
är en gastronomisk rundresa till Peking,
Shanghai, Hunan, Sichuan och Kanton
fylld med recept, berättelser och kultur-
historia.
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Medlemsnytt ........................

KAISA HAMMAR

kaisa.hammar@ffia.se
TEL. 031-704 60 93
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Att möta sitt barn
- i Skåne
Intresserad av att vara med och starta  Att
möta sitt barn-kurs i Skåne?

Sedan flera år tillbaka har vi haft möj-
lighet att erbjuda våra medlemmar i Stock-
holm och Göteborg ”Att möta sitt barn -
kurs”. Kursen är en förberedelse inför
mötet med barnet och för den första ti-
den med barnet både i barnets ur-
sprungsland och hemma.

Vi vill nu också ge den möj-
ligheten till våra medlemmar i
Skåne. För att det ska kunna
bli möjligt vill vi komma i kon-
takt med dig som skulle vilja
vara en drivande och samman-
hållande länk under kursen.

Låter det spännande? Hör
av dig till Kaisa Hammat på
FFIA:s kontor så får du veta
mera!På gång i FFIA

Vad är på gång inom FFIA:s medlems-
verksamhet?

Ta för vana att då och då titta in på vår
hemsida, www.ffia.se/medlem ”På gång-
Kalender”. Där kan du läsa om FFIA:s
medlemsaktiviteter, få tips om tv-program
och andra adoptionsaktiviteter.

Återresor till
Kina 2008
Det är med spänning och glädje vi ser
fram emot nästa års återresor. Går allt som
vi planerat blir det tre återresor.

Det märks att våra barn börjar komma
upp i lämplig ålder för återresor! Under
året som passerat har vi tagit emot intres-
seanmälningar till ett antal provinser.
Bland dem valde vi ut de tre provinser
som vi fått flest intresseanmälningar till.

De provinser som fick störst gensvar
var Jiangxi, Anhui och Guangdong. Till-
sammans med Kinaresor är vi nu i full färd
med att planera vidare med dessa resor.

Den första resan går till Jiangxiprovin-
sen i mars. I skiftet oktober/november
planerar vi för återresor till provinserna
Anhui och Gungdong.

I slutet av januari kommer vi att kunna
presentera datum, program och prisupp-
gift för höstens resor.

Intresserad av att följa med till Anui
eller Gunagdong hösten 2008? Slå en sig-
nal eller maila till Kaisa Hammar, 031-704
60 93, kaisa.hammar@ffia.se eller Birgitta
Nilsson i FFIA:s styrelse, som där är an-
svarig för återresor och rötter, 031-332 39
39, birgitta.nilsson@ffia.se.

Sista dag för intresseanmälan är den
15 februari.

Planering för
återresor 2009
Tiden går fort och 2009 kan kännas långt
bort så här när vi precis står inför 2008.
Men när det gäller återresor måste man
vara ute i god tid med planeringen, speci-
ellt när det gäller resor i grupp.

För att vi på FFIA ska få en uppfatt-
ning om vilka önskemål våra medlemmar
har när det gäller återresor vill vi att ni
kontaktar oss.

Berätta vilket land, och även vilken pro-
vins  när det gäller Kina, som ni är intres-
serade av.

Välkomna att höra av er till Kaisa Ham-
mar, kaisa.hammar@ffia.se, tel: 031-704 60
93 eller Birgitta Nilsson i FFIA:s styrelse,
birgitta.nilsson@ffia.se, tel: 031-332 39 39.

.

Litterarurförslag
för återresenärer
• Resan tillbaka (om att som adopterad
besöka sitt ursprungsland) och Vem är
jag, vem vill jag vara? (om adopterades
ursprung och identitet). Broschyrerna kan
beställas genom vår hemsida
www.ffia.se/bibliotek, broschyrer och
kostar 25 kr plus porto.
• Blod är tjockare än vatten. Astrid Trot-
zig, Albert Bonniers förlag 1996
• Mitt okända hemland. Shanti Holm-
ström, Almqvist och Wiksell, 1998
• Samtal med vuxna adopterade. Anna
von Melen, Rabén Pris-
ma/NIA, 1998
• Mariamma. Christina
Åsbäck, Idé och inspi-
ration Anna Rosen-
qvist. Förlags AB Björ-
nen, 2003
• Hitta hem. Vuxna
adopterade från Korea
berättar. Sofia Lind-
ström/Astrid Trotzig,
Ordfront förlag, 2003
• Film: Kejsarinnorna
Zhang. Filmen handlar
om en återresa till Kina.
Filmen kan beställas genom att man sät-
ter in 125 kr plus 25 kr i fraktkostnad på
FFIA:s bankgiro 720-8929. Ange om du
önskar VHS eller DVD

Årsmöte i april
i Göteborg
Boka redan nu in FFIA:s årsmöte som
kommer att hållas i Göteborg lördagen den
19 april 2008. Kallelse kommer att skickas
ut till alla medlemmar en månad före mö-
tet.

Enskilda medlemsmotioner ska vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet.

Är du intresserad av att vara med och
arbeta i FFIA:s styrelse är du välkommen
att höra av dig till valberedningen:

Anna-Malin Josefsson, tel: 036-14 18
95,  annamalin.josefsson@telia.com

Helen Sigra, tel: 0171-59 059,
helensigra@hotmail.com

Carolina Kajrup, tel: 0300-56 93 63,
lina.kajrup@telia.com

Alla medlemmar i FFIA hälsas hjärtligt
välkomna!
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Vill ni ha pappersbilder i retur
skicka med ett frankerat och

adresserat kuvert.
Observera att digitala bilder
bör vara högupplösta för att
bli bra i tryck. Ställ in kame-

ran på högsta kvalitet.

B
Familjeföreningen för
internationell adoption
Box 12027
402 41  Göteborg

Famil jesidanFamil jesidan* * * *

FÖRSTA HELGEN I SEPTEMBER ägde den årliga familjeträffen med barn från Belém i Brasilien
rum. Vi var cirka 40 personer som träffades i Hunnebostrand, Bohuslän. Totalt i grup-
pen finns 24 Belém-barn, det äldsta fött 1989, det yngsta fött 1997. Med på träffen var
också barn från andra platser i Brasilien (Recife, Sao Paolo, Natal, Curitiba), och även
från Indien och Korea. Det var en händelserik helg som bjöd på båttur, bergsklättring
och kunskaper om stenhuggareran i Bohuslän. På bilden ser vi de flesta av barnen.
Som vanligt var det fantastiskt trevligt att ses. Tack alla som bidrog till en trevlig helg!

VICTOR OCH ERIK , BARBRO OCH LARS-ERIK EK

FAITH HOME-TRÄFF I SPORRSJÖ. I år träffades
representanter för fem familjer i början av
augusti i härliga Sporrsjö i Småland. En
nyhet i år var en trevlig guidad båttur i
solskenet med Kalmar-flundran.
Efter sjöäventyret smakade det gott med
grillmiddag, som vi alla hjälptes åt att til-
laga.

YLVA OCH PENTTI HÖGBACK

God Helg
önskar

FFIA

SVERIGE

PORTO BETALT


