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Föreningen tar form
Det första halvåret i FFIA:s nya verksamhet är nu till ända.
Adoptionsverksamheten har avslutats och föreningen ska
nu enligt stadgarna

•• främja adopterade barns kulturella arv
•• motverka fördomar mot människor på
••
••
••
••
••

grund av etnisk eller nationell härkomst
stödja personlig utveckling avseende barn
som adopterats genom FFIA
stödja adopterade barns rättigheter
genom internationellt bistånd arbeta för
barns utveckling och rättigheter
verka för att övergivna barn får adoptivfamilj i sitt hemland
stödja utbildning om adoption och barns
rättigheter

Det är en grannlaga uppgift att uppfylla de syften som
finns med föreningen. Styrelsen har träffats vid två tillfällen, varav ett heldagsmöte. Vi har dessutom haft ett telefonmöte.
Ett arbetsutskott har bildats för att förbereda styrelsemötena och verkställa de beslut som styrelsen fattar. Någon
anställd personal finns inte längre. Annikka Hedberg lämnade sin anställning sista maj.
Styrelsen har att hantera en större mängd medel, men
för driften finns i princip inte mer än den summa som
medlemsavgifterna ger. Drygt 30 000 kr per år. Dessutom
givetvis ränta på det kapital som FFIA förvaltar. Under en
övergångsperiod kommer medel att behöva hämtas från
förvaltningskapitalet för att genomföra de åtaganden som
årsmötet beslutade om.

•• En webbsida som kan användas under lång
tid framöver för dem som adopterats genom FFIA

•• Medlemsinformation. Här har styrelsen beslutat att lägga ner tidningen. Istället kommer ett infoblad att sändas till medlemmar
och läggas ut på FFIA:s hemsida och FFIA:s
facebooksida

•• Rotsökning och stipendier för återbesök av
adopterade genom FFIA

•• Psykologstöd
Dessa frågor har upptagit mycket tid för styrelsen och
AU. Vi vill nu gå ut till er medlemmar och höra vad ni vill
ha ut av den nya verksamheten.
Vi tänker oss ett Rådslag den xx februari i Göteborg.
Anmälan till info@FFIA.se. Vi hoppas att det är många
som vill delge oss sina synpunkter. Är det svårt att närvara
personligen kan man också skicka sina synpunkter till mailadressen ovan.
Nu ser vi fram emot att höra från er, adopterade och
adoptivfamiljer!

Hösthälsningar
Styrelsen genom
Kerstin Ekstrand-Christiansson
ordf

Alla medlemmar är välkomna till

Rådslag
lördag 5 december kl 14-16
på FFIA:s kansli, Chalmers teknikpark,
Sven Hultins gata 9C i Göteborg
Anmäl till info@ffia.se senast 29 november.
Kom och för fram dina tankar om den verksamhet FFIA ska bedriva

Motherland visit i Thailand 2015
Den 25 juli lyfte planet mot Bangkok.
Hela familjen hade sett fram emot resan
länge och nu var det äntligen dags.
Vår son Rasmus som är adopterad från Thai Red Cross
Children Home (TRCCH) i Bangkok var lite spänd. Detta
återbesöksevenemang genomförs vart 12:e år och har två
riktiga höjdpunkter, dels ett återbesök på barnhemmet, dels
en audiens hos H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn.
Totalt var vi 14 familjer från USA, Australien, Danmark,
Finland, Tyskland, Schweiz och Sverige med barn mellan 2,5 och 18 år. Från Sverige var vi två familjer samt en
representant från Barnen Framför Allt.
Hela programmet var fullmatat med luncher, middagar
och en hel del sightseeing som skulle ge oss en möjlighet
att lära känna Thailand och dess kultur närmare. Programmet bestod av besök i tempel och museer, en flodfärd, en
typisk thailändsk matmarknad och en orkidéodling.
Våra extremt engagerade guider Ole och Joe berättade
målande om såväl den thailändska kulturen som buddismens centrala plats även i dagens moderna Thailand. Vi
fick se en riktigt bra thailändsk kulturshow samt hur man
använder elefanter inom till exempel skogsbruket.
Hela programmet fungerade perfekt och engagemanget
från allt från socialsekreterare, barnskötare på barnhemmet
till dess styrelse var imponerande och rörande. Detta evenemang betydde minst lika mycket för dem som för oss.
Hela tiden blev vi omhändertagna av flera tjejer från
KDC som administrerade det hela för TRCCH:s vägnar.
Besöket på barnhemmet

Mottagandet var överväldigande, all personal stod finklädda dagen till ära, uppradade utanför barnhemmet, vi fick
alla blomsterkransar. Alla var verkligen engagerad. Förutom möjlighet att träffa de barn som idag är på barnhemmet
fick vi lära oss göra kransar, fruktkonstverk och provsmaka
typisk thailändsk mat. Det var mycket känslor inblandade
för alla parter under timmarna på barnhemmet. Besöket
avslutades med lunch på Chulalongkorns universitet som
ligger inom sjukhusområdet.
Audiensen hos prinsessan Maha Chakri Sirindhorn

Besöket hos prinsessan krävde inte bara att vi övade inför
besöket utan även fina kläder. Så vi samlades alla i lobbyn
för att bli ”godkända”. De flesta av oss hade hörsammatt
kraven om långbyxor på alla män oavsett ålder och klänning med ärm och längd som gick över knäna för kvinnorna. Mest plågsamt var kanske kravet på slips och kavaj
för männen. Några hade missat långbyxor till barnen men
snabbt ordnade personalen det.
Det märktes att alla involverade thailändare var lite mer
nervösa än vanligt eftersom den thailänska kungafamiljen
har en mycket stark ställning hos folket. Väl på plats i slottet serverades vi innan övningen lite lättare förtäring. Till
audiensen mötte också den svenska ambassadören Klas
Molin och hans kollega Katarina Svensson upp för en prat-

Uppställning fär prinsessan
stund. Katarina är för övrigt själv adopterad från Thailand,
Varje familj skulle gå fram till prinsessan och lämna över
en gåva. Man skulle buga/niga flera gånger och Rasmus
som skulle lämna över vår gåva skulle gå fram, buga och
knäböja med vänster knä, lämna över vår gåva och ta emot
en från Prinsessan, backa tillbaka till oss övriga och efter
ytterligare en bugning gå tillbaka till vår plats. Mycket att
tänka på men Rasmus klarade det galant.
Efter ett gruppfoto med Prinsessan var audiensen slut
och man märkte hur lättade alla var att det gått bra. Middagen avnjöts på Royal Thai Naval Institute med utsikt över
det kungliga slottet på andra sidan floden. I bussen på vägen hem visade våra guider ett inslag från den thailändska
Tv:n med bilder från audiensen.
Allt roligt har ett slut

Efter fem dagar tillsammans var det roliga slut och det var
dags för Farewell Party på hotellet. Det var många tårar
som föll och många gruppbilder som togs denna kväll. Vi
vill tacka alla inblandande såväl värdar som deltagare för
en otrolig upplevelse som vi kommer bära med oss hela
livet. Vi kan verkligen rekommendera denna typ av arrangemang, trots att det kostar en hel del och inföll mitt i den
svenska sommaren.
Och så här tyckte Rasmus, 12 år: Det var toppen. Kul att
träffa kompisar men det var svårt att prata med dom. Jättekul att busa med Ole och Joe och tjejerna från KDC.
Annika Jangel
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