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VERKSAMHETSÅRET 2019
FFIA:s styrelse har, liksom åren 2016 - 2018, under året 2019 framför allt arbetat med det
uppdrag årsmötet 2015 beslutade om, dvs biståndsverksamhet i de länder som FFIA genom
åren förmedlat adoptioner från, samt bidrag för återresor, rotsökning och terapi. All
administration, förutom bokföring, har utförts av styrelseledamöterna. För bokföringen har
styrelsen tagit hjälp av Monika Lundgren. 6 styrelsemöten har hållits under året. 2 under tiden
fram till årsmötet och 4 från årsmötet och fram till årsskiftet. Merparten av styrelsemötena har
hållits som telefonmöten
Föreningens medlemsantal uppgick vid utgången av 2018 till 429 medlemmar och vid
årsslutet 2019 till 389 medlemmar, vilket alltså innebär en minskning av medlemsantalet
med 40 st. Vi beklagar naturligtvis minskningen.
Styrelsen har under 2019 försökt att hjälpa till i myndighetskontakter vid rotsökning, men
upplever liksom förra året att det som ickeförmedlande organisation är svårt att hålla
kontakter och kunskaper uppdaterade och att det är svårt att få gensvar. Glädjande nog
meddelade regeringen strax efter nyåret 2020 att MFoF (Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd) fått i uppdrag att driva ett pilotprojekt med avseende på att stödja
internationellt adopterade i rotsökningsfrågor. Det är styrelsens förhoppning att pilotprojektet
faller väl ut och att funktionen permanentas.
Föreningens stipendium för återresor och bidrag för rotsöknings- och terapikostnader har
fortsatt delats ut under året. I oktober 2019 beslutade styrelsen dessutom om en rad ändringar
i stipendievillkoren. Några av de viktigaste ändringarna var:
 Höjt stipendiebeloppet för återresestipendium till 20 000 SEK.
 Borttagande av den nedre åldersgränsen för sökande. Åldersgränsen var tidigare 12
år.
 Möjlighet att söka terapibidrag utökades till 2 gånger/adopterad i stället för tidigare 1
gång/adopterad.
24 medlemmar har under 2019 beviljats återresestipendium. Från genomförda resor har precis
som tidigare år många trevliga och ofta gripande återreserapporter avgetts till
styrelsen. 6 medlemmar har beviljats rotsökningsstipendium och 10 medlemmar har beviljats
bidrag för terapi.
Via telefon och mail har medlemmarna möjlighet att kontakta styrelsen. Det har under året
varit styrelsens ambition att alla som kontaktar FFIA via dessa kanaler ska få svar och i den
mån det är möjligt också hjälp att lösa eventuella problem. Många frågor handlar
om rotsökning, önskemål om kontakt med det barnhem man adopterats från, återresor och
adoptionsdokumentationen. Styrelsen anser att vi hittills har lyckats leva upp bra till
ambitionen. De flesta mail besvaras inom 24 timmar.
Förutom kallelse till årsmöte och julbrev distribuerades under
2019 medlemsinformation endast en gång. Styrelsen anser att informationstillfällena bör öka
under 2020.
Biståndsarbetet har varit aktivt under 2019 och beskrivs närmare under egen rubrik här
nedan.

BISTÅNDSVERKSAMHET
Under 2019 samlade biståndsverksamheten in 57.879 kr. De projekt FFIA bedriver
finansieras helt med egna medel.
Projekten:
Kina
Under 2019 har FFIA lämnat stöd till 2 barnhem i Kina för handikapputrustning. Det är
barnhemmet i Nanjing som fick hjälp med rullstolar, hydraulisk duschutrustning för barn,
speciella stolar för hjärnskadade barn samt sängar och barnhemmet i Zaozhuang City som
fick hjälp med rullstolar och viss specialutrustning för spädbarn.
Indien
Nazareths vänner–Thanjavur
Sedan början av 80-talet stöder FFIA ett projekt för småbarn i Sydindien, barnhemmet
Nazareth i Thanjavur som drivs av den lutherska Tamilkyrkan. Barnhemmet Nazareth med
tillhörande daghem har plats för ett 50-tal barn. Under 2019 var 10–20 barn boende på
Nazareth.
Kishangarh School, Samarpan Foundation i New Delhi
Kishangarh Primary School and Tuition Centre är ett utbildningscenter med fokus på barns
utveckling. För att kunna förändra barnens liv behöver man börja med att påverka barnens
familjer och det samhälle de lever i. Eleverna kommer från omkringliggande slumområden
med svåra levnadsförhållanden där fokus ligger på att överleva dagen och utbildning kommer
i sista hand. Skolan ser till att barnen får ett ordentligt mål mat om dagen, då det krävs näring
för att kunna lära sig nya saker.
Barnen får möjlighet till utbildning och att ingå i ett sammanhang efter den ordinarie skolan,
istället för att driva runt på gatorna. Då många barn får stanna hemma för att passa sina yngre
syskon i stället för att gå i skolan, har man här också ett "dagis" för småsyskonen, så att deras
äldre syskon får möjlighet att fortsätta utvecklas istället för att stanna hemma. Styrelsen har
beslutat att fortsätta stödja detta projekt.
People´s Watch, Madurai / Manomani Trust, Chennai
Grundprojeektet inom området barns rättigheter startade i juli 2016 och avslutades juni 2019.
Projektet har fokuserat på våld och övergrepp mot barn, diskriminering allmänt och baserat på
kast, barnäktenskap, barnhandel, sexuellt utnyttjande och övergrepp och annat våld som barn
idag utsätts för, ibland med svåra konsekvenser. Arbetet har bl a gått ut på att bygga nätverk
och förmedla kunskap inom området.
Projektet har genomförts i 6 distrikt i Tamil Nadu och vänder sig främst till skolväsendet i
delstaten.
Från och med juli 2019 stöder FFIA en uppföljande fortsättning av projektet i mindre
omfattning än tidigare. Detta kommer att fortsätta till december 2020.
People´s Watch, Madurai
Finansiering av en tjänst – rättighet till allmän sjukvård har stötts av FFIA fram till juni 2019.
Projektet påverkar framför allt vårdkvaliteten på de 32 statliga sjukhusen på ett monumentalt
sätt. Genom påverkansarbete på alla delstatens huvudsjukhus har man nu röntgenutrustning,
samt kan ta tillvara och förvara organ för transplantation, kan utföra tandoperationer,
datorisering av läkemedelslager och sett till att alla vakanta läkartjänster tillsatts på sjukhusen.

Eftersom det är på de statliga sjukhusen de fattiga kan få vård är det väsentligt att vården
fungerar.
SPARCC, Pune, Indien
Organisationen SPARCC Samarpan Programme for Adoption: Research, Counselling &
Consultancy startades för att ge professionellt stöd till indiska institutioner och
adoptivföräldrar före och efter en adoption. Det är särskilt institutioner med liten erfarenhet av
adoptionsförmedling som behöver stöd och hjälp med bl.a Caras riktlinjer och
personalträning.
Genom kursverksamhet arbetar organisationen med adoptionsförberedande utbildning liksom
uppföljande seminarier efter adoptionen direkt mot de indiska adoptivfamiljerna. FFIA stödjer
detta program sedan 2016.
Utöver programmen ger FFIA även stöd till lön för en socialarbetare under 1 år.
Kenya
LAN, Little Angel´s Network, Nairobi
Projektet avser återintegrering av barn från institutioner till sina biologiska familjer under en
period av 3 år. Det omfattar förberedelser av barnen och deras familjer, bygga upp relationen
med barnets familj och samhälle, skola osv. Hembesök och uppföljning av barn som
återintegreras. Stöd och utbildning till föräldrar och andra vårdgivare för att se till att barnet
omhändertas på ett bra sätt i sin omgivning.
FFIA har med hjälp av en f.d. medlem gjort en uppföljning av projektet under året. Projektet
har fungerat bra.
Global Relations, Nairobi
Styrelsen beslutade i maj månad att ge ett bidrag till organisationen för deras
utbildningsverksamhet.
Thailand
Red Cross Children´s Home, Bangkok
Styrelsen beslutade i februari om stöd under 2019 till vårdare för en svårt sjuk pojke på Thai
Red Cross Children´s Home i Bangkok.
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