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VIKTIG INFORMATION 
till alla FFIA:s adopterade och deras familjer  

FFIA förändras 
En del av er har säkert redan nåtts av informationen att FFIA från och med nästa år inte längre 
kommer att förmedla adoptioner. Föreningen kommer däremot att finnas kvar som medlems- och 
biståndsorganisation och kommer fr o m 2015 att drivas huvudsakligen av ideella krafter.  
 
Vi vill be er adoptivföräldrar som har vuxna adopterade barn över 18 års ålder att överlämna 
denna information och tidningen (finns även i PDF-format på www.ffia.se) till dem. Vi har idag 
inget separat adressregister för de adopterade och därmed behöver vi hjälp att nå dem via er 
föräldrar. 
 
Nästan 3.500 barn har förmedlats till omkring 2.700 familjer, från 1980 – 2014. Vi hoppas med 
detta brev nå så många som möjligt. Alla är välkomna som medlemmar. 

Vad händer med arkiven? 
För varje barn som är adopterat finns handlingar arkiverade. När FFIA inte längre kommer att vara 
auktoriserad förmedlingsorganisation övergår ansvaret för de hos oss arkiverade handlingarna till 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA. Fysiskt kommer handlingarna att arkiveras 
hos Landsarkivet. Adopterade kommer i framtiden kunna rekvirera sina handlingar via Landsarkivet. 
Det kommer inte att finnas några arkivhandlingar kvar hos FFIA om de adopterade och deras 
familjer.  

Vad händer med FFIA:s register? 
FFIA kommer sannolikt inte att kunna ha kvar register över de som adopterats genom föreningen 
p.g.a. personuppgiftslagen. För att FFIA skall kunna ha kvar registeruppgifter behöver de 
adopterade själva, eller beträffande omyndiga barn deras föräldrar, ge sitt samtycke till detta. Den 
som gör en registeranmälan godkänner därmed att FFIA behåller de uppgifter om dem som finns i 
registret, d.v.s. namn, adress, födelsedatum, ankomstdatum till Sverige samt ursprungskontakt i 
utlandet. Detta medgivande ges i samband med anmälan.  
 
OBS! För att FFIA i framtiden ska kunna bistå de adopterade behöver dessa uppgifter finnas hos 
oss. 

 

 

v.g.v.
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Medlemskap och registrering 
Man kan välja mellan att bli medlem eller att bara registrera sig. Registreringen innebär att FFIA har 
kvar registerinformationen och därmed kan hjälpa till med frågor som kan uppstå.  
 

1. Ordinarie medlemskap 150:- / år  
Fullt medlemskap ger, utöver förmånen för gratis registrering, möjlighet till nätverkande och 
kontakt med andra adoptivfamiljer och adopterade via FFIA:s hemsida. Därutöver ingår FFIA:s 
tidning (4 nr/år) och möjlighet att utnyttja föreningens rådgivningsresurs för adopterade och 
adoptivfamiljer samt behörighet att söka medel för återresor, rotsökning och terapi, om 
årsmötet så beslutar. 
 
2. Gratis registrering  
 Man får information om träffar då föreningen får besök från utlandskontakterna. Man blir 
kontaktad om någon utlandskontakt skulle vilja hitta en adopterad person. Detta erbjudande 
gäller fram till den 1 mars 2015. 
 

Registrering och medlemsanmälan görs på FFIA:s hemsida, www.ffia.se 
Medlemsavgiften, 150 kr, inbetalas senast 31 december 2014 till bankgiro 720-8929 

Information om utlandskontakterna 
FFIA kommer att ha information om utlandskontakterna kvar. Mycket information kommer att 
finnas tillgänglig för medlemmar på FFIA:s hemsida. Där har vi tänkt lägga en historik för våra 
adoptionsländer, kontaktuppgifter samt bilder från barnhem, resor m.m. Diskussioner förs om 
möjligheterna att under de låsta barnhemssidorna också skapa chattar där adopterade kan nå ut till 
varandra. 

FFIA i framtiden 
FFIA planerar en vidareutveckling av biståndsverksamheten till de adopterades ursprungsländer och 
även möjligheter för adopterade medlemmar att ansöka om ekonomiskt bidrag för t ex rotsökning 
och återresor. FFIA kommer från 1 februari 2015 att ha en professionell rådgivningsresurs för 
adopterade och deras familjer. Det planeras även möjlighet för adopterade medlemmar att vid 
behov ansöka om medel för terapi. Mer information om detta finns i den bifogade tidningen. 
Tidningen Vi Adoptivfamiljer kommer fortsättningsvis att fokusera mer på de adopterades 
ursprungsländer. Adopterades tankar och olika frågeställning kommer också att få en större plats 
liksom biståndsverksamheten.  

Ny adress till FFIA 
Föreningen kommer från 1 januari 2015 att ha en kontorslokal i Chalmers kontorshotell där det 
också finns tillgång till mötesrum och service. Se adressuppgifter i tidningen. 
 
Vi hoppas att du som adoptivförälder eller adopterad vill bli kvar som medlem i föreningen och 
önskar även nya medlemmar välkomna! 
 

FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION 
 
Styrelsen 

http://www.ffia.se/

