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Nyhetsbrev Indien 

Namaste alla Indienfamiljer! 

  

CARA CARINGS 

CARAs nya adoptionssystem är nu igång. 
Det innebär att vi från och med den 20 januari år registrerar de 
sökande online i CARAs webportal. När registreringen är klar får 
familjen/ansökan ett referensnummer; samma nummer kommer att 
följa familjen/barnet under hela processen ända fram till sista 
uppföljningsrapporten. Efter att en sökande registrerats online och 
fått ett referensnummer, skickas den legaliserade kopian av 
utredningen med medgivande tillsammans med familjens 
registreringsnummer till CARA. Samma handlingar finns redan 
inskannade online, CARA önskar även att få handlingarna som 
legaliserad papperskopia. 
  
Nästa steg är att CARA återkommer till FFIA med informationen om 
vilket barnhem de sökande kan sammanställa sin kompletta ansökan 
till. Då systemet är nytt har vi ingen uppgift om hur lång tid  
myndigheten tar på sig med att återkomma med besked. 
Ni som nu har skickat en pilotansökan till Indien i det nya systemet 
kommer att få uppdateringar om vad som sker så snart vi hör något 
om er ansökan hos CARA. I samband med att systemet gjordes om 
har CARA ändrat kontaktpersoner vilket medfört att det fram tills nu 
varit svårt att nå dem per telefon eller mail. Förhoppningen är att det 
ska bli lättare med kontakten när CARA kommit i fas med alla nya 
ansökningar som registrerats hos dem.  
  
     

Kontakta oss 

Ni når oss måndag och torsdag 
9-15 stängt för lunch 12-13. 
Tisdag och onsdag når ni oss 
9-12. Välkomna att höra av er 
på 031-704 60 80.  
  
Monica nås säkrast tisdag och 
torsdag 9-12 på 031-704 60 86 
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ISRC 
  
  
ISRC fick besök av CARA i december och i samband med det fick de 
löfte om att deras licens skulle förnyas inom kort, något som 
myndigheten sagt en lång tid. Det finns ingen indikation från 
myndighetens sida på hur lång tid det kan dröja. 
  

SOFOSH 

Två familjer reser för att träffa sina barn och för att närvara vid 
domstolsförhandlingarna. 
Det står omnämnt i de nya riktlinjerna att familjer kan komma att 
behöva resa till Indien för att vara med vid domstolsförhandlingarna, 
ännu så länge har detta gällt barnhem i Maharashtra och det är 
oklart om det kommer att gälla i hela Indien eller om kravet kommer 
att tas bort helt. 
Familjerna kommer även att få deponera en summa pengar i 
domstolen, bland annat som en garant för att de kommer att uppfylla 
uppföljningsrapporteringen. Vistelsetiden för familjer som reser ner 
nu kan bli ca 4-6 veckor. Berörda familjer med barn som väntar i 
Pune har fått särskild information. 
  
Då vi inte vet om domstolsnärvaro och deponering kommer att gälla 
hela Indien kan vi inte lämna mer information än så här just nu. Vi 
behöver avvakta tills vi sett hur övriga delstater kommer att agera i 
frågan. 
  
  

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 
 

Slutkostnaden för en adoption i Indien är i januari 2012; 113 500 kr. 
Kostnaden påverkas av handläggningstiden (administration) och de 
direkta kostnaderna i utlandet. De direkta utlandskostnaderna kan vi 
inte påverka. 
  

Årets avgifter - påminnelse 

I slutet av november fick ni utskick av oss med julbrev samt 
inbetalningskort för 2012 års avgifter. Som en extra påminnelse vill vi 
nämna att dessa skall vara inbetalda senast den 31 januari 2012. 
Fler uppgifter finns här. 

  
  

Läs Månadsbladet nr 1 - våra 
älskade ungar: som denna 
gången handlar om biobarn och 
adoptivbarn i samma familj. 
  
  
  

 

Statistik 2011 
Ni vet väl om att ni kan läsa om 
anlända barn på vår hemsida under 
rubriken Om FFIA. 

FFIA:s kalender 
Till sist vill vi tipsa alla om att besöka 
vårt kalendarium för att se vad som är 
på gång framöver. 

FFIA bistånd 
Din gåva inbetalas till PlusGirokonto 
17 04 46-9 eller via autogiro. Hela 
gåvan når fram. Du kan ange om du 
önskar stödja något projekt eller om du 
bara önskar lämna ett allmänt bidrag. 
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Läs mer under bistånd. 

  

FFIA - Familjeföreningen för internationell adoption 
Postadress: Box 12027. 402 41 Göteborg Tel: 031-704 60 80 Besöksadress: Karl Johansgatan 43 

adoption@ffia.se www.ffia.se  
  
 

Om du inte vill få nyhetsbrevet skickat till dig i fortsättningen så kan du avanmäla dig här.  

 


