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Till alla medlemmar i FFIA 

 

Bakgrund till styrelsens förslag: 

Som ni ser av bifogad kallelse kommer föreningen att hålla en extra föreningsstämma där beslut 

kommer att fattas om den av styrelsen föreslagna avvecklingen av förmedlingsverksamheten. 

Det är min tråkiga plikt att förmedla detta till FFIA:s medlemmar och sökandefamiljer. Under flera 

år har förmedlingsverksamheten haft ett ekonomiskt underskott. Trots stora insatser att hitta nya 

länder och att utveckla verksamheten har vi inte lyckats vända trenden. Det blir allt mer 

komplicerat att hitta familjer för de barn som finns aktuella för adoption och det görs allt färre 

internationella adoptioner, inte enbart i Sverige utan i hela världen. För FFIA:s del innebär det att 

vi på tio år har gått från 191 till 37 genomförda adoptioner. Prognosen för 2013 visar på 20 

genomförda adoptioner och det från i stort sett samma antal länder som för 10 år sedan. Det är 

inte möjligt att bedriva verksamhet, utifrån dagens förutsättningar, i många länder och med få 

adoptioner från varje land. 

 

Jag känner stor sorg inför beslutet och för våra familjer som gett FFIA sitt förtroende att förmedla 

ett barn till familjen. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta den bästa lösningen för våra 

familjer. Föreningen kommer om stämman beslutar enligt förslaget att fortsätta som ideell 

förening men utan förmedlingsverksamhet. Vår förhoppning är att vi ska kunna arbeta vidare som 

förening med medlemsverksamhet och bistånd, med fokus på frågor som är aktuella för 

internationellt adopterade. 

 

Vad kommer beslutet att innebära och för vem? 

Vi kan enligt lag (LIA 8 §) inte neka till att förmedla ansökningar så länge vi har auktorisation. 

Nuvarande landauktorisationer gäller t.o.m. 2013. Våra rekommendationer är därför att familjer 

som ännu inte påbörjat ansökan via FFIA ansöker i annan organisation. När FFIA inför år 2014 

enbart ansöker om begränsade landauktorisationer innebär detta i praktiken att vi kommer att 

handlägga och avsluta pågående ärenden inom planerad avvecklingstid. Vi kommer inte att påbörja 

nya ärenden. 

 

Eftersom vi inte kan förekomma stämmans beslut har vi ännu inga färdiga rekommendationer och 

lösningar för var och en. Under tiden fram till beslut kommer samtal föras med övriga 

adoptionsorganisationer. Så snart stämman fattat beslut kommer vi att inleda förhandlingar med 

andra organisationer och deras ev. slutförande av FFIA:s ansökningar i de fall där vi har samma 

länder. 
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Enligt lagen om internationell adoptionsförmedling skall en auktoriserad sammanslutning ha 

ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. FFIA uppfyller detta krav och har 

ekonomiska medel att slutföra samtliga pågående adoptioner samt att avveckla verksamheten. 

Information om ekonomi och handläggning kommer att lämnas såväl allmänt som enskilt utifrån 

varje ärende och när beslut är fattade.   

 

För er med barnbesked 

Vi har för avsikt att slutföra ärenden där man fått barnbesked. 

 

För er med ansökan i landet 

Vi kommer påbörja förhandlingar med andra svenska organisationer för att möjliggöra att er 

adoption kan slutföras hos dem. Det är flera organisationer som har auktorisation och samarbete i 

FFIA:s länder.  

 

För er som håller på att sammanställa ansökan 

Vi har ambitionen att sända er ansökan som planerat för att därefter lämna över ärendet till annan 

organisation. Om ni önskar och har möjlighet att påbörja en ansökan via annan organisation kan 

ni avbryta ert ärende hos FFIA utan kostnad. 

 

För sökande som ännu inte påbörjat ansökan 

Våra rekommendationer är att ni väljer att ansöka via en annan organisation. 

 

För medlemmar och adopterade 

Föreningen kommer att existera även fortsättningsvis som bistånd- och medlemsförening. MIA 

blir i framtiden ansvarig för FFIA:s arkiverade adoptionshandlingar. Vad gäller uppföljnings-

rapportering kommer vi att återkomma kring detta.  

 

Göteborg 2013-09-09 

 

Med vänlig hälsning 

 

Carin Fremling 

Ordförande 

 


