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NYHETSBREV VIETNAM 
 
Hejsan, 
Så har skolorna börjat, hösten knackar på och jag hoppas att ni alla har en 
skön sommar i bagaget!  
 
Hemkomna familjer 
Vid midsommar kunde vi äntligen förmedla de efterlängtade barnbeskeden 
från Vung Tau och dessa två familjer kom hem med sina barn precis i början 
av augusti. Det var två små pojkar på sex respektive nio månader som 
anlände till Sverige. Under sommaren har även familjen som fick en flicka 
från Bac Kan i maj kommit hem.  Handläggningstiderna för dessa familjer 
har varierat mellan 12 och 15 månader.  
 
Antal ansökningar i landet  

Just nu har tolv familjer sina ansökningar i Vietnam och väntar på 
barnbesked.  
 
Förväntade barnbesked 
Vi har nu indikationer vi på att vi kan förvänta oss ett antal barnbesked från 
flera provinser under hösten. Jag skulle därför vilja att ni som har skickat er 
ansökan under år 2005 uppdaterar era läkarintyg och utdrag ur 
belastningsregistret. Det här betyder inte att jag kan utlova ett visst antal 
barnbesked under hösten men det gör att processen går snabbare och 
smidigare när väl barnbesked kommer. De familjer som detta berör finner 
blanketter för uppdatering av dokumenten tillsammans med det här brevet.  
 
Parallellansökningar 
Vi har beslutat att låta de familjer som så önskar att redan nu göra en 
parallellansökan till ett annat land. Det innebär att er ansökan i Vietnam 
ligger kvar samtidigt som ni gör en ansökan till ett annat land Om MIA vid 
årsskiftet skulle besluta att inte bevilja fortsatt auktorisation för Vietnam så 
vinner ni i alla fall lite tid i väntan på ert barn. Jag förstår att det här något 
osäkra läge vi har kan kännas påfrestande och då är det detta vi kan göra för 
att lindra era bekymmer något. Ni som vill veta mer är givetvis välkomna att 
ringa och prata med mig om den här möjligheten. 
 
Utvecklingsarbetet 
Under två intensiva veckor i juni besökte jag och vår representant sex 
provinser, både nya och gamla. I vissa provinser vi besökte för första gången 
var man positiva till samarbete medan andra inte ser något större behov att 

placera barn i familjer i utlandet genom internationell adoption. Jag kommer 
att göra en till resa i oktober och då fortsätta diskussionerna med de 
provinser som visat intresse för att samarbeta med oss.  
Även den svenska adoptionsmyndigheten MIA förbereder en resa till Vietnam 
i oktober månad som en del i sitt arbete med att skapa sig en bild av 
adoptionssituationen i Vietnam inför auktorisationsbeslutet för 2007.   
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Nyhetsbrev elektroniskt 

FFIA kommer inom kort gå över till förmedla nyhetsbreven elektroniskt. Jag 
vill därför be er att meddela oss en eller flera aktuella e-postadresser. 
Ni mailar till nyhetsbrev@ffia.se och meddelar i mailet fullständigt namn, 
fullständig adress och aktuella e-postadresser.  
 
Avslutningsvis kommer här några bilder från barnhemmet i Ho Chi Minh 
City som jag besökte under min resa i juni! 
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