
 

 

Mahipatram Rupram Ashram i Ahmedabad bildades 1892 och har 

sedan dess varit den mest kända och välrenommerade institutionen av 

sitt slag i delstaten Gujarat. Institutionen består av en barnhemsdel och 

en stor skola för omkring 750 barn. Barnhemmets föreståndare Mr. 

Vijaybhai Pandit har funnits där i många år. FFIA har fått omkring 75 

barn därifrån. 

 

Barnen och barnhemmet  
Barnhemmet är mycket välskött. En del av barnen föds på 

barnhemmet av mödrar som inte kan ta hand om dem. En del av 

barnen är hittebarn, vilket oftast innebär att de kommit dit via polis 

och Juvenile Welfare Board. Eftersom institutionen består av dels skola och dels barnhem integreras 

de barn som växer upp på barnhemmet på ett naturligt sätt med barn utifrån samhället vilket 

underlättar för dem senare i livet. På barnhemmet finns pojkar och flickor upp till sex år och flickor i 

åldern sex till cirka tjugo år. Pojkar som blivit över sex år flyttas till ett pojkhem eftersom man i Indien 

helst inte vill ha uppväxande pojkar och flickor på samma ställe.  

 

Barnhemmet satsar mycket på att barnen skall få en bra utbildning och på så sätt få ett bättre 

utgångsläge för sin framtid. Även de ganska små barnen går på förskoleaktiviteter.  

 

De minsta barnen har en egen avdelning som är separerad från resten av barnhemmet för att minska 

infektionsrisken. Ett fåtal av dessa barn kan komma ifråga för adoption till utlandet. De indiska 

adoptionerna prioriteras och en utländsk adoption kan bli aktuell först efter 8-12 månader, om ingen 

indisk familj tagit hand om barnet. 

Barnen som adopteras till utlandet idag (2014) är de barn som man har svårt att finna en familj till 

inom landet. Detta kan bero på att barnen haft eller har problem med hälsan och därför fortfarande kan 

ha behov av extra stöd i någon form.  
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