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Nyhetsbrev november 2013 

Till alla familjer med ansökan i ett av våra samarbetsländer 

Som ni alla vet håller vi på med avvecklingen av vår förmedlingsverksamhet och vi ska 

försöka ge en bild av hur långt vi hunnit och läget med respektive land. Det är en hel del 

information och dokument som måste bli klara inför varje landgrupp som förs över, vilket går 

framåt men inte är helt okomplicerat eftersom olika utländska myndigheter och olika svenska 

organisationer är involverade. Vi redovisar nedan var i processen vart och ett av länderna 

befinner sig och hur planeringen framåt ser ut. Eftersom många faktorer spelar in vill vi 

lämna vissa reservationer för oförutsedda händelser. 

När det är dags för er ansökan att föras över till en annan organisation kommer ni få hem ett 

kuvert med information, både från oss och från mottagande organisation. Då kommer också 

information om kostnader och en överenskommelse som ni ska skriva under och skicka 

tillbaka till oss. Först när vi fått in överenskommelserna kan vi lämna över er ansökan rent 

fysiskt till den andra organisationen.  

Vi har några familjer som hittills hört av sig kring uppföljningsrapporter m.m. Dessa skall 

skickas som vanligt till FFIA. Vi meddelar när och om det är dags för förändringar kring detta. 

COLOMBIA 

Vi har besökt landet och talat igenom situationen med ICBF. Myndigheten önskar att 

familjerna själva väljer vilken organisation de vill ska ta över handläggningen av deras 

pågående ansökan. Vi har varit i kontakt med både Adoptionsföreningen La Casa och 

Adoptionscentrum. La Casa meddelade efter ett extra styrelsemöte att de inte har kapacitet 

att ta emot våra ansökningar. Adoptionscentrum har däremot meddelat att de kan ta emot 

alla FIFA:s  familjer.  Adoptionscentrum har auktorisation både för samarbete med ICBF och 

för flera privata barnhem. 

Ni som har ansökningar genom oss hos ICBF kommer att kunna välja att adoptera även från 

de privata barnhemmen genom Adoptionscentrum förutsatt att ni passar in på kraven, vilket 

kan vara en stor fördel för er. Det är väsentligt dyrare än genom ICBF genom att man betalar 

vårdavgift till barnhemmen, men FIFAs styrelse har beslutat att familjerna kan ansöka om 

ersättning ur FIFA:s utlandsfond för merkostnaden.  

Vi planerar att kunna genomföra överföringen januari 2014.  

KINA 

Den 12 november sammanträffade vi med CCCWA i Peking tillsammans med de övriga 

svenska organisationerna. I den reserapport som finns på hemsidan kan ni läsa vad som togs 

upp under mötet.  

Vad gäller överföringen av ansökningarna har vi planerat denna till Barnens Vänner omkring 

den 15 december. Vi håller just nu på att förbereda de dokument som behövs inför 

överföringen. Det ska göras både i CCCWA:s stora datasystem samtidigt som här i Sverige.  
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Två av de tre familjer som under sommaren/hösten blivit matchade med barn ser ut att 

komma iväg på sina resor i mitten av december. Den tredje beräknas kunna resa i januari 

2014.  

THAILAND 

Den 8 november sammanträffade vi med DSDW i Bangkok och dagen efter träffade vi Red 

Cross Children´s Home. DSDW måste fatta sina administrativa beslut i styrelsen, som har 

inplanerat möte sista veckan i november. De kommer att föreslå sin styrelse att BFA får lov 

att ta över FIFA:s kvot för ansökningar 2014 och det var inga problem att överföra skickade 

ansökningar och de ansökningar som snart är klara, men ännu inte skickade till Thailand, till 

BFA.  

En familj har barn preliminärt utsett (är matchade) genom DSDW och denna adoption 

kommer att göras klar av FFIA. 

Röda Korsets barnhem träffade vi dagen efter. De var väldigt ledsna över att vi nu avslutar 

vårt samarbete med adoptionsförmedling efter så många års gott samarbete.  De första 

barnen kom därifrån 1990 så det är mer än 20 års vi samarbetat. Vi diskuterade med dem att 

i fortsättningen kunna samarbeta omkring biståndsprojekt och särskilt framhöll de två 

projekt som borde kunna intressera FFIA. Det ena handlar om barn drabbade av 

Tsunamikatastrofen som är föräldralösa och som stöds med utbildning och annat via Red 

Cross. Det andra projektet handlar om hiv-smittade mödrar och barn. Vi återkommer till 

detta senare.  

Vi hade tre barn utsedda till våra familjer innan resan och under mötets gång beslöts att man 

ville utse barn även till de återstående två sökande från oss. Matchningen skall beslutas av 

deras styrelse som även de har sammanträde sista veckan i november. Barnens information 

ska de sedan sammanställa och förhoppningsvis kunna skicka till oss innan årets slut. I och 

med detta kan vi göra klart alla adoptioner genom Röda Korset.  

Vi har även till Röda Korset föreslagit att BFA ska få lov att ta över vårt samarbete som 

innebär att sända två ansökningar om året. Vi fick positiv reaktion på detta men det är även 

det en fråga som ska beslutas av styrelsen. Röda Korset ska sedan ansöka om licens till DSDW 

för att samarbeta med BFA. Eftersom BFA har licens för samarbete med DSDW bör det inte 

vara några problem, förutsatt att barnhemmets styrelse beslutar positivt. 

KENYA 

Vi har tre ansökningar på plats i landet som väntar på att bli godkända av NAC, den nationella 

adoptionskommittén. Det har nyligen varit ett uppehåll i NAC:s arbete främst p g a byte av 

ledamöter och de har inte haft något sammanträde sedan i september. Därför har inga 

ansökningar kunnat godkännas under senare tid. Vi har ännu inte planerat någon överföring 

av dessa ansökningar utan detta kommer ske under våren.  

INDIEN 

Även ansökningarna i Indien planerar vi att föra över till en annan organisation under våren, 

men än så länge har vi inte diskuterat hur det ska gå till med CARA. En familj har fått 
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barnbesked och vi hoppas att denna adoption ska kunna bli klar första halvåret 2014. Övriga 

sökande har ännu inga barnbesked. Det är över huvud taget mycket trögt i samarbetet med 

CARA och de verkar också ha problem att få många av de licensierade organisationerna att 

samarbeta. Vi vet att man gått ut med en förfrågan till organisationer som haft ansökningar 

liggande ett år utan att ha matchat ett barn, men vi vet ännu inget om resultatet av 

förfrågningarna.  

SRI LANKA 

Det råder för närvarande temporärt stopp för internationella adoptioner och det finns inga 

besked om hur länge detta kommer att vara. Vi försöker både genom vår kontaktperson och 

svenska konsulatet i Colombo att få klarhet i situationen. Övriga svenska 

adoptionsorganisationer som tidigare samarbetat med Sri Lanka har avbrutit och 

förmodligen kommer vi att vara tvungna att göra detsamma.  

UNGERN 

Vår kontaktperson Zsuzsa kommer att besöka oss i början av december och då kommer även 

en handläggare från AC att vara med. Vi kommer att diskutera hur en överföring till AC kan gå 

till men själva det praktiska arbetet kommer inte göras förrän längre fram nästa år. Vi har 

inte heller diskuterat överföringen med adoptionsmyndigheten i Ungern ännu. Till vidare 

håller vi själva i handläggningen av adoptioner därifrån. Skulle det komma barnbesked från 

Ungern fram till dess kommer vi att förmedla barnet och förbereda familjens resa som 

vanligt.  

BULGARIEN 

Bulgarien hör också till de länder som planeras att föras över till en annan organisation under 

våren 2014 men vi har ännu inte diskuterat det vare sig med myndighet eller 

samarbetsorganisationen i landet. Vi har fått information om några äldre friska barn och barn 

med särskilda behov som man sökt föräldrar till men bedömt att vi inte haft någon sökande 

till dessa barn . 

KAZAKSTAN 

Vår första pilotfamilj reser inom kort till Petropavlovsk för att starta adoptionsproceduren 

med sitt utsedda barn. Vi beräknar att adoptionen kan vara klar inom 2-3 månader men 

eftersom det är första gången vi genomför en adoption i landet har vi inte all information.   

Ingen annan svensk organisation har auktorisation för Kazakstan vilket gör att vi idag inte 

kan se någon möjlighet att föra över väntande sökande.  

På återhörande och så vill vi även passa på att önska er en trevlig första advent! 

Göteborg 2013-11-29 

Eva, Britt-Marie, Kaisa och Annikka 

 


