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Nyhetsbrev Indien 

Namaste alla Indienfamiljer! 

  

CARA CARINGS 

Härom veckan fick vi den första barnhemsplaceringen för en 
familj allt i enlighet med CARAs nya system. FFIA har inte tidigare 
samarbetat med det specifika barnhemmet och tog därför kontakt 
med barnhemmet för att presentera vår organisation samt höra vilka 
dokument de ville ha från familjen. Vi fick då information om att det 
inte fanns några barn tillgängliga för internationell adoption och att 
de således inte kunde ta emot någon ansökan. CARA är nu 
tillfrågad om tillstånd för att låta familjen sammanställa sin ansökan 
till ett annat barnhem i Indien istället.  
  
     

ISRC 
  
Tyvärr inget nytt om licensen. 
  
  

SOFOSH 

  
En familj reste i början av mars för att träffa sina barn, de har fått 
klart i domstol och precis fått barnens pass som skickas till Delhi för 
uppehållstillståndet. En familj får barnets pass i dagarna och 

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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kommer hem i början av april. Den tredje familjen kom nyligen hem 
med sitt barn. 
  
   
Om väntetid 
  
Det är i nuläget svårt att förutsäga hur lång väntan en familj 
kommer att få på det barnhem dit de skickar sin legaliserade 
ansökan. Tanken med det nya systemet från CARAs sida är att fler 
barn skulle få chans att få en familj. CARA berättade vid vårt 
senaste besök att en del barnhem fick många ansökningar och 
andra fick inga ansökningar alls. Tanken är att ansökningarna ska 
fördelas jämnt bland de barnhem som har licens för internationell 
adoption. 
I det gamla systemet reglerades antalet ansökningar som 
skickades till Indien genom en dialog mellan 
adoptionsorganisationerna och de barnhem som de samarbetade 
med. Barnhemmen aviserade när det var dags att skicka fler 
ansökningar, detta för att det inte skulle ligga för många 
ansökningar och vänta om det inte fanns några barn tillgängliga för 
internationell adoption. Det innebar en väntan på 1-2 år till 
matchning. Därefter följde väntetiden på ca 6 månader innan 
familjen kunde resa och möta sitt barn. Antalet ansökningar var 
redan då fler än antalet tillgängliga barn när det gällde internationell 
adoption. 
  
I det nya systemet tar CARA emot 100 ansökningar per månad för 
barn utan SN och det finns ingen begränsning för hur många SN 
ansökningar som får registreras. Det innebär i praktiken att antalet 
ansökningar ökar totalt sett. Men utifrån CARAs resonemang bör 
det även tillkomma fler barnhem.   
  
Det är dock sannolikt att det kommer innebära väntetid på det 
barnhem som en sökande får sammanställa sin ansökan till. Hur 
lång den kommer att vara kommer att variera. Barnhemmen 
kommer troligtvis att upprätta en intern väntelista för de 
ansökningar som kommer till dem efter avisering av CARA. Vi 
kommer inte att kunna få någon inblick i hur många ansökningar 
som finns på ett specifikt barnhem.  
  

Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

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

  
   
Besök kalendern  - årsmöte 12 maj 
  
Besök vår kalender för att se olika aktiviteter som erbjuds i vår. 
  

Läs Månadsbladet nr 3 - som 
denna gången handlar om 
Öppna förskolan. 
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Välkommen till årsmöte i Göteborg lördagen den 12 maj.  
Boka redan nu in datumet i er kalender! Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar kommer vi att uppmärksamma att det nästan 
på dagen är 20 år sedan den första Kinaadoptionen genomfördes 
för FFIA:s del. Sedan dess har det kommit ca 1600 barn från Kina 
genom vår organisation. Det vill vi uppmärksamma lite extra med ett 
program med Kinaanknytning med bl.a. inbjudna intressanta 
föreläsare! Mer information kommer i kalendern om ca en vecka. 
Skriftlig kallelse med program kommer att skickas ut till alla 
medlemmar en månad före årsmötet.  
  
   

 www.ffia.se nya sidor och nu även i mobilen

I samband med att allt fler människor skaffar mobiltelefon med 
webbläsare sk. smartphones så ökar även behovet av att kunna se 
nyheter m.m. från FFIA i mobilen. Så besök gärna 
vår mobilanpassade hemsida via mobilen. 

Vi vill också passa på att tipsa om våra nya sidor på webben: 

Aktuella väntetider 

Fotografier från olika länder 

Barnförsäkring FFIA medlemmar 

Äntligen har vi möjlighet att erbjuda FFIA:s medlemsfamiljer en 
barnförsäkring. De barn som kommer hem under 2012 kommer 
automatiskt att omfattas av försäkringen under minst ett år.  

Ni kan teckna försäkringen för 2012 oavsett när ni kom hem med ert 
barn/era barn.  Tänk också på att försäkringen gäller alla våra 
medlemmars barn. Läs mer >> 

  

  

  
  

Statistik 2012 
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. 
Läs mer under bistånd. 

  

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

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

 


