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VERKSAMHETSÅRET 2008 
 
Så har det blivit dags att summera verksamheten för 2008. 
 
FFIA är en ideell organisation och medlemsförening som drivs utan vinstintresse. Hela FFIA:s 
adoptionsverksamhet finansieras av dem som adopterar och sökande som finns i kö. Föreningens 
medlems- och biståndsverksamheten finansieras av medlemsavgifter och frivilliga biståndsbidrag och 
sponsring. 
 
Under de 29 år som föreningen funnits har det vid utgången av 2008 totalt kommit 3152 barn. Antalet 
förmedlade adoptioner under 2008 var 101, vilket var några fler än beräknat (90) men bara en adoption 
mer än 2007. Förlängda handläggningstider i alla våra samarbetsländer påverkar antalet anlända barn. 
Då regeringen beslutat att säga upp adoptionsavtalet med Vietnam så kommer FFIA under första 
halvåret 2009 att avveckla adoptionsverksamheten där. Det kommer naturligtvis att påverka vår 
verksamhet och det ständiga sökandet efter nya kontakter måste intensifieras. 
 
Adoptionsverksamheten i världen förändras. Adoptionsintresset tycks öka i hela västvärlden samtidigt 
som allt fler barn tas om hand för adoption i sina hemländer, vilket vi ser som positivt. Vi ser i nuläget 
inte några tecken på en snar vändning av den trenden utan måste istället vara beredda på ytterligare 
förlängning av den totala handläggningstiden. Det här är påfrestande sett ur flera perspektiv, inte bara ur 
det mänskliga perspektivet utan det medför också en ökad belastning på vår administration och vår 
tillgänglighet. Varje familj erbjuds service under en väsentligt längre tid än tidigare. Det är styrelsens 
förhoppning och önskan att vi trots motgångar för adoptionsverksamhet ändå ska lyckas med att hitta 
nya samarbetspartner i nya länder. Att det finns barn som är i behov av adoptivföräldrar är vi övertygade 
om. 
 
Det har under 2008 hållits 8 protokollförda styrelsemöten (11 möten under 2007). I januari 2008 avgick 
FFIA:s styrelseordförande samt delar av styrelsen. Extra årsmöte hölls den 15 mars 2008, där 
fyllnadsval gjordes tills ordinarie årsmöte ägde rum. På FFIA:s kontor sköter vid årets utgång sju 
anställda ( ca 5,65 årsarbetare) det fortlöpande arbetet under tf verksamhetschef Annikka Hedbergs 
ledning.  
 
Föreningens medlemsantal uppgick vid utgången av 2008 till 1762 medlemsfamiljer (2007: 1946). 
Medlemstidningen Vi Adoptivfamiljer har utkommit med fyra välfyllda nummer. Många medlemmar är 
aktiva givare och autogivare till våra biståndsprojekt och det tackar vi särskilt för. Ett flertal 
arrangemang har genomförts under året som t.ex. en föräldrautbildning och tre återresor i FFIA:s regi. 
En av styrelsens förhoppningar är att föreningen ska kunna engagera ytterligare aktiva adoptivföräldrar, 
blivande adoptivföräldrar och väldigt gärna adopterade vuxna i den ideella verksamheten. Alla krafter 
behövs för att bibehålla en levande förening. 
 
Göteborg i mars 2009 

 
Carin Fremling 
Ordförande
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SVERIGE 
 
Under år 2008 förmedlades totalt 610 barn genom de auktoriserade organisationerna, jämfört med 681 
året innan.  
 
Verksamma auktoriserade organisationer: 
Antalet förmedlade barn 2008 fördelat per organisation visas nedan. FFIA har knappt 17 % av det totala 
antalet adoptioner.  
 
 2008 2007 

FFIA 101 100 
AC 381 465 
ALC 11 4 
BFA-A 73 74 
BV 44 38 
 
Adoptionsutvecklingen i FFIA 
Sedan föreningen bildades 1979 och förmedlade sitt första barn har det kommit hem 3152 barn från 11 
samarbetsländer till Sverige genom FFIA. 
 
Auktorisation för adoptionsverksamhet i Sverige ges av Myndigheten för internationella adoptions-
frågor, (MIA) i perioder av fem år för Sverige och två år för utlandet. FFIA har auktorisation för att 
arbeta inom Sverige fram till och med 2011 och med nuvarande samarbetsländer till och med 2009. 
 
 

 
 

 
Diagram 1. Fördelning ursprungsländer anlända barn via FFIA 1980-2008  
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Anlända Barn  genom FFIA 2008
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Diagram 2. Fördelning ursprungsländer anlända barn 2008 

 
 
Antal sökande  
Antalet nyanmälningar till registret har fortsatt att minska. 216 sökande anmälde sig till FFIA:s register 
år 2008, mot 351 året innan, 519 år 2006 och 418 år 2005. Det totala antalet sökande är dock fortsatt 
mycket högt. Möjligheterna att ansöka om adoption begränsas för många i takt med ökade sökandekrav i 
Sverige och i utlandet. Kraven handlar främst om sökandes ålder, hälsa och giftermålets längd. Ökade 
sökandekrav på bl a ålder och långa handläggningstider innebär för flera av våra sökande att adoptionen 
aldrig kan genomföras utan istället måste avbrytas efter ett par år. 

Nyanmälda till adoptionsregistret 1994-2008
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Diagram 3. Nyanmälda till adoptionsregistret 1994-2008 
 
Antalet nyanmälda och återanmälda var vid årsskiftet 624 vilket kan jämföras med 788 år 2007 och 837 
år 2006. FFIA har inte under någon period haft väntetid för att få ansökan prövad i Sverige. I utlandet 
har det dock varit väntetid i registret för att skicka ansökningar till Kolkata och Pune i Indien, Thailand 
samt Vietnam. Till övriga kontakter har det funnits möjlighet att sända ansökningar kontinuerligt. För 
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ensamstående sökande har vi haft väntetid på samtliga kontakter där det är möjligt att ansöka som 
ensamstående. Våren 2007 stängde Kina möjligheten att ansöka som ensamstående vilket innebar att 
möjligheterna att adoptera som ensamstående minskar. Och det kommer inte nu heller att vara möjligt 
att ansöka i Vietnam vilket gör att FFIA har mycket begränsade adoptionsmöjligheter för ensamstående. 
Antalet inkomna utredningar 119 (209) har minskat medan sökandeantalet är relativt konstant. Det är bl 
a ett resultat av att allt fler anmäler sig i god tid och till flera organisationer för att öka sina chanser att 
bli adoptivföräldrar samt även inom en rimlig tid kunna adoptera eventuella syskon. Minskningen av 
inkomna utredningar är bl a en konsekvens av ovanstående och mindre placeringsmöjligheter för såväl 
par som ensamstående. 
  
Konferenser och möten 
FFIA har deltagit i bland annat följande konferenser och möten under 2008: 

 MIA:s organisationsträffar 
 Land och tematräffar för organisationerna arrangerade av MIA.  
 Utbildningsdag om bl a HIV och Hepatit arrangerad av MIA 
 Utbildningsdag arrangerad av Socialstyrelsen 
 Flera referensgruppsmöten för MIA:s projekt: Adoptionernas historia 
 Euradopts konferens i Venedig 
 Inbjudna till Familjerätten i Göteborg 
 Inbjudna till Resurscentrum i Stockholm  
 Inbjudna till Kinas Generalkonsulat i Göteborg 

 
Övriga aktiviteter  
Vi har kontinuerligt utkommit med ”Månadsbladet” samt Nyhetsbrev via e-post. Dessa brev har olika 
innehåll beroende på var i adoptionsprocessen man befinner sig och vilket land man har ansökan i. Det 
är en viktig och uppskattad informationskanal som utkommer ca 10 ggr per år och vid två tillfällen har 
extra nyhetsbrev om ”Barn som söker föräldrar” även sänts ut.  
 
Under året som varit har hemsidan fövaltats, dvs. det har i princip bara skett kontinuerliga uppdateringar 
och mindre tekniska justeringar. I slutet av året togs beslut om en ny hemsida 2009. 
 
I övrigt har FFIA tillsammans med Adoptionscentrum (AC), Barnen framför allt (BFA), Barnens vänner 
(BV) samt MIA och Socialstyrelsen informerat socialsekreterare, utbildare samt nämndledamöter om 
adoptionsorganisationernas arbete. Inbjudan och initiativ till dessa dagar har skett av Länsstyrelsen i 
respektive län och vi har under 2008 samlats i bl a Trollhättan och Karlstad. Vi har också blivit inbjudna 
av Resurscentrum i Stockholm för en fördjupningsträff som vände sig till utredare i Stockholmområdet. 
 
Kontor och medarbetare 
Under året har organisationen genomgått en större förändring främst på grund av antalet medarbetare 
har minskat från tio medarbetare vid 2008 års ingång mot sju vid 2009 års ingång. Antalet årsarbetare 
var 5,65. Arbetsuppgifterna har fördelats mellan återstående medarbetare och uppgifterna har också 
förändrats något i och med förändrade behov hos våra sökande. Några arbetsuppgifter har minskat och 
andra har ökat i och med de ökade handläggningstiderna.  
 
I Kina har vi haft motsvarande 0,25 årsarbetare anställd och i Colombia en person som arbetar något 
mer än halvtid. I Bolivia har vi haft en person uppdragsanställd.  Vi har kontor samt anställd personal i 
Vietnam. 
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UTLAND 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) beviljade under 2007 fortsatt auktorisation 
t.o.m. 2009 för samtliga av våra samarbetsländer. I Colombia samarbetar vi med den statliga familje-
myndigheten Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). I Kina samarbetar vi med den statliga 
adoptionsmyndigheten China Center of Adoption Affairs (CCAA). Samarbetet med Thailand sker dels 
genom den statliga adoptionsmyndigheten Department of Social Development and Welfare (DSDW) 
men även direkt via organisationen Red Cross Society och ett enstaka barnhem (Röda korsets barnhem). 
I Indien samarbetar vi med organisationerna Society of Friends of the Sassoon Hospitals (SOFOSH) i 
Pune samt Indian Society for Rehabilitation of Children (ISRC) i Kolkata. När det gäller Vietnam så har 
vi förmedlat barn från främst från provinserna Ho Chi Minh City och Vung Tau i södra Vietnam. 
Samarbetet mellan Sverige och Vietnam är reglerat genom ett statligt avtal mellan departement i 
respektive land och därefter ansöker adoptionsorganisationer om licens i provinser. 
 
Antalet anlända barn under 2008 blev 101 vilket är ett barn mer jämfört mot föregående års 100. Barnen 
har kommit från fem länder; Kina, Indien, Colombia, Vietnam samt Thailand. Det jämförelsevis låga 
antalet adoptioner beror på att handläggningstiderna i våra respektive länder har fortsatt att öka. 
Nedgången hade kunnat bli betydande i år om vi inte hade lyckats placera så många av de barn som vi 
söker föräldrar till. Fördelningen mellan könen blev 63 flickor och 38 pojkar. Den stora skillnaden 
mellan könen beror på att det till största delen kommer flickor från Kina som är vårt största givarland. 
Värt att notera är att omkring en tredjedel av FFIA förmedlade adoptioner var barn med särskilda behov. 
FFIA har också funnit föräldrar till betydligt fler äldre barn än tidigare år. 

Ålder- och könsfördelning på de 101 barn som kom hem under 2008 
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Diagram 4. Åldersfördelning anlända barn 2008  Diagram 5. Fördelning flickor/pojkar 2008  
 
   
Kina 
2008 förmedlade FFIA 66 barn från Kina, jämfört med 72 barn 2007. Av dessa 66 barn var 43 flickor 
och 23 pojkar. 35 av barnen hade någon form av särskilda behov. Fler och fler familjer väljer att 
adoptera via adoptionsmyndigheten China Center of Adoption Affairs, CCAA:s särskilda handläggning 
för adoption av barn med i förväg kända särskilda behov den sk. 48-timmarslistan. Handläggningstidens 
utveckling följer en stadigt uppåtgående kurva. I början av 2008 låg handläggningstiden på 2 år och två 
månader för att i slutet av året ligga på cirka 3 år. I december månad meddelade CCAA att vårdavgiften 
som i många år har legat på en nivå om 3000 USD föreslås höjas till 35 000 RMB vilket motsvarar 
drygt 5000 USD. 
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Sri Lanka 
FFIA har en ansökan på plats i väntan på barnbesked. Läget i landet har från och till varit oroligt. 
 
Kenya 
Alldeles vid utgången av år 2007 erhöll FFIA auktorisation för Kenya. Vår licens blev godkänd i Kenya 
under 2008.Under året som gått har FFIA besökt den kenyanska adoptionsmyndigheten i Nairobi, samt 
vår samarbetspartner; Little Angels Network. Under resan besökte vi även flera barnhem i 
Nairobiområdet. Det som skiljer Kenya från våra övriga samarbetsländer är att det är relativt kort tid 
mellan ansökan och barnbesked. Däremot är vistelsetiden i landet på ca 8-9 månader. Trots vistelsetiden 
fanns det vid utgången av år 2008 familjer som anmält sitt intresse för att påbörja adoption från Kenya. 
 
Vietnam 
Under år 2008 förmedlades tretton barn från Vietnam, två från Bac Kan, två från Ho Chi Minh City och 
nio från Vung Tau. Handläggningstiden har legat på ca sex månader och de som har kunnat 
sammanställa en ansökan har varit anmälda hos FFIA i huvudsak sedan 2003 och 2004. I oktober 2008 
meddelade den svenska regeringen att man inte kommer att förlänga adoptionsavtalet med Vietnam 
vilket innebär att verksamheten avvecklas under våren 2009. Vietnam har för avsikt att ansluta sig 
Haagkonventionen och ändra sina lagar därefter vilket skulle kunna öppna möjligheten för svenska 
organisationer att arbeta i landet igen. Ingen kritik har från Socialdepartmentets sida riktats mot de 
svenska organisationernas sätt att arbeta i landet utan man hänvisar till brister i det vietnamesiska 
systemet som skäl för att inte förlänga avtalet som annars skulle löpt i ytterligare fem år.   
 
Colombia 
Handläggningstiden för hemkomna familjer 2008 har varierat mellan ett år (äldre barn) och cirka tre år 
och den ser ut att öka ytterligare för de yngre barnen. Fyra familjer har tagit emot barn från Colombia 
jämfört med tre anlända barn 2007. Fler och fler barn som adopteras från landet är barn med särskilda 
behov. De nationella adoptionerna ökar och colombianerna adopterar fler av de yngsta och de friskaste 
barnen. Framtida internationell adoption från Colombia kommer i högre grad att handla om barn med 
särskilda behov. Vi har cirka 30 ansökningar i landet och samarbetar med den Colombianska 
centralmyndigheten ICBF. Vi har ingen väntetid i Sverige för att kunna skicka en ansökan och ICBF 
välkomnar fler ansökningar då behovet av internationell adoption fortfarande är stort.  
 
Indien 
Det kom fjorton barn från Indien under 2008 att jämföra med fem barn 2007. Fem barn från ISRC i 
Kolkata och nio barn från SOFOSH Pune. Till samarbetskontakten SOFOSH i Pune har de senaste åren 
bara par med indisk anknytning kunnat ansöka, dvs. blivande adoptivföräldrar där den ena parten är 
adopterad från Indien eller har indiskt ursprung. När det gäller ISRC i Kolkata så bör man som sökande 
ha en beredskap på att barnen kommer att ha något särskilt behov. Handläggningstiden vid en adoption 
från Indien har pendlat mellan 1,5-2 år. 
 
Thailand 
Från den thailändska myndigheten Department of Social Development and Welfare (DSDW) 
förmedlades tre adoptioner från olika barnhem i Thailand mot tio föregående år och från Röda Korsets 
barnhem i Bangkok förmedlades en adoption precis som året dessförinnan. Vår kvot för antal skickade 
ansökningar 2008 blev tolv. Handläggningstiden från DSDW varierade från 18-22 månader under året. 
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Bolivia 
Sedan april 2005 har bolivianska myndigheter inte behandlat auktorisationsansökningar från nya 
organisationer på grund av en administrativ paus. I april 2008 upphävdes denna paus och myndigheten 
ser nu över krav och riktlinjer vad gäller nationella och internationella adoptioner. Myndigheten 
granskar och kontrollerar i första hand alla organisationer som redan har auktorisation och arbetar i 
Bolivia, för att utvärdera vilka av dessa som skall få förnyad licens. FFIA:s ansökan om auktorisation i 
landet är därför ännu inte behandlad.  
 
Resor/Besök 
I april 2008 reste FFIA till Kina tillsammans med Adoptionscentrum och Barnens vänner för 
gemensamma möten med adoptionsmyndigheten CCAA och Svenska ambassaden. FFIA och 
Adoptionscentrum genomförde också under resan ett endagsseminarium för den kinesiska resebyrån 
BOCITS som kunskapsutveckling för guiderna. 
 
Under året som gått har vi besökt myndighet och samarbetskontakt i Kenya. Vi har också besökt den 
indiska adoptionsmyndigheten CARA i Dehli samt våra samarbetskontakter i Pune och Kolkata i Indien 
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EKONOMI  
Sökande betalar förutom själva adoptionsavgiften en anmälningsavgift en s.k. sökandeavgift på 1 600 kr 
då de ställer sig som sökande hos FFIA. Därtill kommer den årliga medlemsavgiften på 350 kr. Endast 
medlemmar kan ansöka om adoption. Om de sökande vid årsskiftet inte påbörjat sammanställningen av 
adoptionsansökan och önskar kvarstå som sökande betalas sökandeavgiften om 1 600 kr även 
kommande år. Under år 2007 beslöts att anmälningsavgiften och återanmälningsavgiften skulle höjas. 
Avgifterna fick den gemensamma benämningen sökandeavgift. Denna summa tas ut årligen så länge 
man önskar vara sökande i föreningen men ännu inte påbörjat sammanställningen av adoptionsansökan. 
Årsmötet 2008 beslutade om en höjning av medlemsavgiften till 400 kr inför 2009. 
 
De förändrade och förlängda handläggningstiderna för adoptioner medför en ökad belastning på vår 
administration. Varje familj erbjuds service under en väsentligt längre tid än tidigare och sökandeavgiften 
debiteras nu de sökande under hela handläggningstiden. Denna avgift är 2 000 kr/år, benämns förhöjd 
sökandeavgift och debiteras familjer som påbörjat ansökan till utlandet och t.o.m. det år man kommit hem 
med sitt barn.  
 
Budgetavvikelse 
Föreningen har en god långsiktig ekonomi. Vi arbetar aktivt och med goda marginaler i ekonomin vilket 
gör att avvikelserna mot innevarande års budget brukar vara marginella. Årets utfall avviker dock av 
flera skäl. 
 
Antalet anlända barn förväntades minska ytterligare under år 2008. För att möta denna nedgång har stora 
besparingar gjorts avseende personal och administration. Istället för den förväntade minskningen 
kvarstår antalet anlända barn för 2008 på samma nivå som 2007 vilket tillsammans med genomförda 
besparingsåtgärder och gynnsamma valutakurser gett ett överskott för året.   
 
Adoptionskostnader 2008 
Adoptionskostnaden varierar mellan de olika länderna och ibland även inom ett och samma land. Det 
sistnämnda fallet gäller Indien där utlandskostnaderna varierar beroende på kontakt. Familjerna har 
under 2008 betalt en kostnad på mellan 67 000 kr och 148 000 kr per adoption. Till detta kommer 
familjernas egna kostnader för resa, uppehälle etc. 
 
Den svenska delen av adoptionskostnaden liksom kostnaden för kontaktuppehållande verksamhet 
fastställs av styrelsen och är samma belopp oavsett land eller kontakt. Den svenska delen omfattar alla 
kostnader som uppkommer i Sverige. Under hela år 2008 har kostnaden för svensk administration varit 
45 000 kr per adoption. Kostnaden för kontaktuppehållande verksamhet och som också ingår i 
Sverigekostnaden var för året 5 500 kr per adoption. 
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* tabellen avser adoptionskostnaderna per 31 december 2008. 
**varav 2 700 kr avser kostnader för Notarius Publicus  
 

Kostnader i Sverige 
Kostnader i Sverige delas enligt likadelningsprincipen mellan årets adoptivföräldrar och inkluderar t ex 
kostnader för förmedlingskontorets drift; personal, lokaler, tele, porto, resor, barnförsäkringar, 
information samt kontaktuppehållande verksamhet.  
 
Utlandskostnad 
Utlandskostnaderna varierar beroende på kontakt och land och de innehåller i huvudsak kostnader för 
barnets vård, legala kostnader, administrativa kostnader för adoptionens genomförande i landet.  
 
Fondering uppföljningsrapportering 
Uppföljningsrapportering är en del av adoption. Våra samarbetsländer kräver rapporter under olika lång 
tid . En del länder kräver att varje rapport skrivs av en socialsekreterare och för andra länder är det fullt 
tillräckligt att de enskilda familjerna rapporterar kontinuerligt enligt en, i samband med adoptionen, 
fastställd tidplan. Avgiften för uppföljningsrapporter skiftar beroende på under hur lång tid 
rapporteringskravet löper. Avgiften tas ut som en del av adoptionskostnaden och fonderas. Medel från 
fonden återförs i den takt familjernas uppföljningsrapporter skickas till ursprungslandet.  
 
Fondering rotsökning 
Allt fler adopterade vänder sig till oss, via e-post, telefon eller besök, med frågor om sitt ursprung och 
sin adoption. Vi ser behovet öka varje år och verksamheten behöver ha medel till att kunna bemöta 
frågor och ge information till adopterade på ett bra sätt. Varje familj fonderar därför 500 kr för framtida 
rotsökning.  
 
Övrig fondering 
FFIA har ytterligare en fond där alla sökande bidrar med 5 000 kr. Fondens syfte är att öka den 
ekonomiska tryggheten i samband med adoptionen och minska risken för stora kostnadsvängningar i 
utlandet. Fonden kan även användas för att täcka extra ordinära kostnader som drabbat enskild sökande i 
samband med adoptionen. 
 
 

Land/kontakt Kostnader 
i Sverige 

Utlands- 
kostnad 

Fondering 
uppföljning 

Fondering 
utveckling  
 & rotsökn. 

Adoptions- 
Kostnad* 

Kina 50 500 kr 66 550 kr 1 450  kr 5 500 kr 124 000 kr 
Indien      
     Kolkata 50 500 kr 35 900 kr 2 600 kr 5 500 kr 94 500 kr 
     Pune 50 500 kr 35 900 kr 5 600 kr 5 500 kr 97 500 kr 
Thailand      
     Röda Korset 50 500 kr 11 500 kr  2 000 kr 5 500 kr 69 500 kr 
     DSDW 50 500 kr 10 000 kr  2 000 kr 5 500 kr 68 000 kr 
Colombia      
     ICBF 50 500 kr 49 100 kr  3 400 kr 5 500 kr 108 500 kr 
 Vietnam 53200 kr** 80 900 kr  8 400 kr 5 500 kr 148 000 kr 
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MEDLEMSVERKSAMHET 
 
FFIA:s målsättning för medlemsverksamheten är att behålla och utveckla kontakten med adoptivbarn 
och deras familjer efter adoptionen samt att skapa förutsättningar för ett nätverk mellan familjerna. 
Detta i sin tur ger våra adoptivbarn förutsättningar att få ett kontaktnät bland andra adopterade. Det visar 
sig oftast vara värdefullt för barnen att ha vänner med ungefär samma bakgrund. Särskilt när de 
adopterade kommer i tonåren kan det kännas skönt att ha andra adopterade att utbyta tankar med. Även 
som förälder kan det kännas bra att träffa andra adoptivföräldrar att dela erfarenheter med. 
 
Familjeverksamheten är helt beroende av medlemmarnas intresse och entusiasm. En förutsättning för 
aktiva familjegrupper och medlemsaktiviteter är att enskilda medlemmar fungerar som initiativtagare. 
På FFIA:s kontor finns personal från vilken medlemmar kan få stöd och hjälp med exempelvis 
arrangemang av familjeträffar och andra medlemsaktiviteter. 

Familjeverksamhet 
Bland de nya familjegrupper som bildats ser vi främst familjer med barn från Kina. Bland familjerna 
som reser till Kina för att hämta sina barn uppstår en mycket speciell gemenskap eftersom man delar 
den kanske viktigaste händelsen i en familjs liv. Man knyter band som man vill bibehålla. Familjerna 
fortsätter att hålla kontakten sedan de kommit hem och de flesta grupperna har som tradition att träffas 
en gång om året. Familjerna träffas på olika platser i landet och turas om sinsemellan att hålla i 
arrangemanget. Ofta träffas man över en helg med en till två övernattningar och någon grupp har nu på 
de allt äldre barnens/ungdomarnas begäran utökat med ännu en övernattning. I flera av grupperna börjar 
det nu så smått planeras för gemensamma återresor till Kina. På olika platser i landet samlas man också 
för att fira det kinesiska nyåret. 
 
Flera grupper med barn och ungdomar från Indien har under många år gjort det till en tradition att träffas 
varje sommar. Familjer med barn med anknytning till Asha Sadan, Mumbai samlades i år på 
Vikbolandet för sin 16:e träff. Gruppen bildades 1993 i samband med att dåvarande 
barnhemsföreståndaren Mrs Alka Mhatre var i Sverige på besök. Många av ”barnen” är nu vuxna och 
deltar nu med egna barn. Numera börjar de adopterade själva att hålla i arrangemanget kring träffarna. 
Familjer med barn från barnhemmet Shreevatsa, Pune träffades traditionsenligt i slutet av augusti. I år 
träffades man på Bosarp läger-och kursgård i hjärtat av Skåne. Familjerna har träffats varje år sedan 
början av 90-talet. På programmet stod bl.a. korvgrillning och traditionsenlig tipspromenad. 
Lördagskvällen avslutades med en gemensam måltid. Till vår glädje fortsätter familjerna som under 
1983 fick barn från Faith Home i Chennai att träffas traditionsenligt i Sporrsjö, Småland. Gruppen 
bildades 1985 och det var för 23:e gången som man träffades på samma plats. Under årens lopp har 
gruppen utökats med barn till de adopterade. 
 
Rumänienfamiljerna höll sin tradition vid liv genom att träffas i maj på Flahults ungdomsgård utanför 
Värnamo. Många kära återseenden och mycket att tala om sedan man träffades sist. De äldsta ”barnen” 
hade hunnit bli tjugo år. Många av familjerna har varit med många gånger och nya familjer tillkommer 
som snabbt kommer in i gemenskapen. 2009 planerar man för 10-årsjubileum! 
 
Varje år sedan 1999 har en grupp med Guatemalabarn och deras familjer träffats. I år träffades man på 
Flämslätts Stiftsgård i Västergötland. Både barnen och deras föräldrar ser fram mot dessa träffar och alla 
kommer troget år från år. Det var korvgrillning, brännbollsspel och uppträdande med sång och dans av 
barnenoch mycket prat om minnen från Guatemala. 
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I mitten av januari samlades familjer i Göteborg och Jönköping för att traditionsenligt dansa ut julen. 
Det var dans och lek kring granen och tomten kom också på besökt. I Jönköping genomfördes julfesten i 
samarbete med AC-Jönköping och Studiefrämjandet. 
 
Under hösten genomfördes i Jönköping en familjeutflykt i samarbete med AC-Jönköping och 
Studiefrämjandet. Familjer med barn i olika åldrar och väntande familjer gavs möjlighet att träffas för 
att ha trevligt tillsammans samt för att knyta kontakter. 
 
Tematräffar och aktiviteter 
I november anordnades i Göteborg en föreläsningskväll med tema ”Adoption av äldre barn”. 
Under kvällen medverkade också en adoptivförälder med erfarenhet av att adoptera äldre barn. Det var 
ett bra tillfälle att få svar på frågor och funderingar, få ställa frågor och få träffa andra adoptivföräldrar. 
Kvällen var välbesökt och uppskattad. 
 
”Välkommen hem” träffar har under hösten arrangerats i Göteborg, Helsingborg och Jönköping. I 
Jönköping hölls träffen i samarbete med AC-Jönköping. Träffarna är alltid välbesökta och uppskattade. 
Familjerna bjuds på fika och barnen får en liten välkomstpresent.  
 
I Göteborg anordnades tillsammans med Kulturföreningen Dialog två samtalstillfällen för den grupp 
som under föregående verksamhetsår deltog i två heldagar med samtal och diskussioner kring adoption 
– olika frågeställningar och glädjeämnen såsom återresor, den biologiska mamman, identitet och rasism. 
Också då genomfördes samtalen i samarbete med Kulturföreningen Dialog. 
 
Strax innan jul bjöd Kinesiska Generalkonsulatet i Göteborg in FFIA:s medlemsfamiljer med barn 
mellan 8 och 16 år och boende i Göteborg samt styrelse och personal till en kväll i gemenskapens tecken 
med bl.a. filmvisning och en läcker kinesisk buffé.  
 
Under året har en ”Att möta sitt barn” kurs hållits i Göteborg. Kursen vänder sig till blivande 
adoptivförälder som inom kort väntar på att få resa och möta sitt barn. Kursen är en förberedelse för den 
första tiden med barnet både i barnets ursprungsland och hemma. Under året har ett utvecklingsarbete 
pågått för att bredda kursens innehåll för att ge deltagarna större kunskap. 
 
Medlemstidning 
”Vi Adoptivfamiljer” 
Visionen för Vi Adoptivfamiljer är att den ska vara ett forum för information och kommunikation inom 
FFIA. Den ska vara till inspiration och stöd för medlemmarna och driva föreningens intressen så som de 
uttrycks i stadgarna.  
 
Tidningens målgrupp är alla medlemmar, i första hand de vuxna som redan har adopterat. Vi 
Adoptivfamiljer vänder sig också till dem som är på väg att adoptera, till barnen, släkt och vänner och 
alla övriga som kan vara intresserade av adoptionsfrågor. 
 
Vi Adoptivfamiljer kom under 2008 ut med fyra nummer. Två nr var på 16 sidor och två nr på 20. 
Första numret kom i mars och handlade bland annat om de dramatiska förändringarna i 
adoptionsvärlden, ett tema som av nödvändighet återkommit då och då under året. Men det fanns också 
plats för en novell av en 13-årig författare, född i Kina, och en intervju med en psykolog om adopterades 
livshistorier. 
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Nummer två dominerades av ett fantastiskt reportage om hur tre flickor på ett barnhem i Pune, Indien, 
fick sina familjer och hur adoptionsceremonierna gick till. Två av flickorna var ”äldre” och temat det 
här numret kunde sägas vara just ”äldre barn”.  En ung trebarnsmamma som adopterats som femåring 
intervjuades om vad hon minns från sin egen adoption och hur det var att anpassa sig till det nya livet. 
En familj som kände det som att deras förtvivlade väntan på barn aldrig skulle ta slut fick berätta om hur 
det kändes. Just den här familjen kom att följas under året, och Vi Adoptivfamiljer kunde i senare 
nummer berätta såväl om barnbesked som resan till det lilla barnet i Kina.  
Det nya adoptionslandet Kenya presenterades i ett reportage därifrån. 
 
I nummer tre var temat barn med särskilda behov (SN-barn). Fler och fler barn som adopteras nu är så 
kallade SN-barn och ”äldre” barn, och det har avspeglat sig i alla nummer av tidningen under året. Här 
redovisades den så kallade 48-timmarsmetoden i Kina, som tillkommit för att ge just SN-barn familjer 
så snabbt och smidigt som möjligt. Ofta har barnen något korrigerbart funktionshinder, men det kan 
också vara handikapp som barnet får lära sig att leva med. Tidningen är och skall vara en viktig kanal 
för familjer som vill veta mer om barn med särskilda behov. Sommaren är familjegruppernas säsong och 
det märks alltid i höstnumret av tidningen. Flera familjegrupper berättade om sina träffar och sin 
gemenskap. 
 
I nummer fyra hade Vi Adoptivfamiljer fått en ny form som den uppmärksamme kunde se. Innehållet 
liknade dock de tidigare numren, men med en viktig redogörelse för det aktuella adoptionsstoppet i 
Vietnam. Ämnet ”särskilda barn” återkom även i detta nummer, tillsammans med berättelser om 
adoptionsresor och en återresor till Kina i FFIA:s regi. En familj berättade om hur de använt tecken som 
stöd i början när de kommunicerade med sin tvååring. 
 
Återkommande inslag i tidningen har varit ledare, rapporter från förmedlingskontoret, 
medlemssekreterarens spalt, familjesidor samt notiser om utbildning, återresor, biståndskonton, 
rådgivning med mera. Böcker med teman som anknyter till adoption har recenserats. 
 
Medlemstidningen görs ideellt av aktiva medlemmar. Redaktör för Vi Adoptivfamiljer har varit Ing-
Marie Söderberg. Hon har ansvarat för utgivningsplanen, haft kontakt med kontoret och styrelsen, 
samlat ihop och redigerat material samt skrivit en del artiklar. I redaktionsgruppen ingick också 
informationsansvarig på FFIA samt Kerstin Krebs som kommit med idéer och synpunkter och skrivit 
artiklar. 
 
ÅTERRESOR OCH RÖTTER 
Då allt flera av barnen förmedlade genom FFIA blir äldre kan vi se att många familjer och adopterade 
vänder sig till oss med frågor kring återresor, sin adoption och sitt ursprung. Det kan vara frågor som 
t.ex. adresser till barnhem, kontaktpersoner i adoptionsländerna och funderingar kring ursprunget och 
möjligheten att söka vidare efter de biologiska föräldrarna. Vi arbetar aktivt vidare med att finna 
formerna för att på bästa sätt kunna bemöta dessa frågor och ge information på ett bra sätt.  
 
Samarbetet med Kinaresor kring återresor till Kina har fortgått under året. Kinaresor i sin tur har 
samarbetat med BOCITS (Beijing Oriental Century International Service) när det gäller den kinesiska 
delen av resan. Under året har återresor till Jiangxi-, Anhui-, och Guangdongprovinsen genomförts. I 
resan till Jiangxi provinsen deltog tio familjer (35 personer), till Anhui provinsen följde fyra familjer (15  
personer) med och antalet familjer som deltog i resan till Guangdong provinsen var fem (18 personer). 
En representant från FFIA reste med på alla tre resorna. I resan till Anhui provinsen deltog också Lovisa 
Kim från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). 
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BISTÅNDSVERKSAMHET 
Under 2008 samlade biståndsverksamheten in ungefär 339 000 kronor. Det är en ökning jämfört med 
föregående år då 272 000 kr samlades in. Medlemsavgifterna har även i år helt finansierat 
administrationen av biståndet. En biståndssamordnare har funnits på kansliet. Mot slutet av 2008 ökade 
de ideella resurserna i administrationen av biståndsarbetet. 
 
Frågan om riktlinjer för adoptionsorganisationernas arbete inom biståndsverksamheten har under året 
legat stilla. MIA har haft frågan uppe till diskussion vid ett par tillfällen men någon konkret klarhet har 
inte kunnat nås.  
  
SIDA:s direktiv stipulerar att adoptionsorganisationerna, för att kunna ansöka om SIDA-bidrag, skall 
kunna påvisa att man såväl i Sverige som i samarbetslandet har separerat aktiviteter inom 
utvecklingssamarbete och adoptionsverksamhet vad gäller ekonomi och personal. I praktiken har 
riktlinjerna effekten att ett SIDA-stött bistånd genom adoptionsorganisationerna blir svårare och framför 
allt dyrare att bedriva. Om särskild personal skall genomföra inspektionsresor o.s.v. blir naturligtvis 
kostnaderna betydligt högre. För de små organisationerna blir det mycket svårt att genomföra SIDA-
stödda projekt över huvud taget.  
 
Samtliga organisationer har till MIA framfört det orimliga i kravet om personell åtskillnad medan den 
ekonomiska åtskillnaden länge varit en självklarhet.  
 
FFIA har under 2008 inte haft något pågående SIDA-stött projekt och har inte heller ansökt om medel 
för något sådant projekt. De projekt FFIA bedriver finansieras helt med insamlade medel. 
 
Projekten: 
Kina 
FFIA driver projektet Healthy Feet i samarbete med Astrid Lingrens Barnsjukhus, CCAA och Nanjing 
Social Welfare Institute med syfte att sprida kunskap om den s.k. Poncetimetoden avseende behandling 
av barn med klumpfot i Kina. Poncetimetoden är en förhållandevis kostnadseffektiv och smärtfri metod 
att behandla små barn på ett tidigt stadium, för att på så sätt förhindra ett livslångt handikapp. 
Under 2008 har ingen aktivitet genomförts i Nanjing, delvis på grund av förändringar i administrationen 
inom CCAA. Mot slutet av året påbörjades planeringen för ett seminarium i Nanjing under 2009 med 
syfte att sprida metoden till andra provinser i Kina.  
 
Indien 
Preetanjal / Tara i -Pune 
Preetanjali / Tara är ett separat barnhem för mentalt och fysiskt handikappade barn i Pune, Indien. 
Barnhemmet drivs av SOFOSH, som FFIA också samarbetar med i adoptionssammanhang. De 
handikappade barnen på barnhemmet är oftast föräldralösa. Fram till våren 2008 bedrevs verksamheten i 
hyrda lokaler men i maj månad kunde barnen äntligen flytta över till det nybyggda, och för ändamålet 
anpassade, lokaler.  
Det nya barnhemmet Tara fick under året extra stöd till utrustning. Smyckeföretaget Baglady donerade 
delar av försäljningsvinst på en kollektion till förmån för barnhemmet, vilket inbringade inte mindre än 
45 000 kronor. Utöver det bidrog FFIA-Bistånd med 64 263. Vilket innebär att FFIA stöttade totalt med 
77 140 k.  
 
Sudhantra- Madurai 
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Kvinnohuset Sudhantra har fortsatt som tidigare med stöd till utsatta kvinnor. Verksamheten är kopplad 
till människorättsorganisationen People´s Watch, som i huvudsak arbetar för att förbättra Daliterna´s (de 
kastlösa) situation i Indien. FFIA har stött detta projektet med 17 292 kr under 2008. 
 
Nazareths vänner -Thanjavur 
Sedan början av 80-talet stöder FFIA ett projekt för småbarn i Sydindien. Barnhemmet Nazareth i 
Thanjavur drivs av den lutherska Tamilkyrkan. Småbarnshemmet Nazareth med tillhörande daghem har 
plats för ett 60-tal barn. Under 2008 var ett 15-tal barn boende på Nazareth. Under 2008 har intäkterna 
öka och stabiliserats genom att betydligt fler donatorer anslutit sig till autogiro. FFIA har stött 
barnhemmets drift med 61 971 kronor under 2008. 
 
Ahmedabad 
Ahmedabad stödjer FFIA sedan 80-talet skolbarn i ett sponsorprogram, som leds av organisationen 
Akhand Joyt Foundation. Denna organisation är verksam inom den sociala sektorn och målsättningen är 
att hjälpa familjer ut ur fattigdom genom utbildningsstöd och fritidsaktiviteter till barnen. 
Sponsorprogrammet omfattar skolbarn i åldrarna 6-17 år. Projektet har fått 27 300 kronor under 2008. 
Projektet har sedan starten administrerats av Rose-Marie Josefsson på ett mycket engagerat och 
föredömligt sätt. Inför 2009 kommer hon att lämna över administrationen till en annan medlem. 
 
Asha Sadan -Mumbai 
I det här projektet satsar vi på att hjälpa de sjuka barnen på barnhemmet Rescue Home Asha Sadan i 
Mumbai. I första hand används stödet till att hjälpa barn med handikapp att få den vård och de 
behandlingar som kan hjälpa dem. Projektet har under året fått 17 108 kronor. 
 
ISRC -Kolkata 
Inget stöd har under året lämnats till projektet. Inför 2009 pågår diskussioner om stöd till utveckling av 
barnhem för de fysiskt och mentalt handikappade övergivna barnen som blir kvar på barnhemmet. I 
projektet Innocent Smile avser man att skapa en separat enhet för bättre vård av dessa barn.  
 
Sri Lanka 
Daghemmet Aruna 
FFIA bidrar sedan många år till ett daghem i Kurunegala, som drivs av Friends in Need Society. 
Daghemmet hjälper fattiga familjer att få omvårdnad för sina barn dagtid så att föräldrarna kan 
arbeta. Daghemmet hade under året 20-25 barn inskrivna i verksamheten. Under 2008 har 16 268 kronor 
gått till driften av daghemmet. 
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