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Nyhetsbrev Indien 

Hej alla Indienfamiljer 

CARAs konferens som hölls i New Delhi visade sig vara både 
innehållsrik och intressant. Det här var myndighetens tredje 
internationella konferens och den första efter att de infört sitt nya 
system. Syftet med konferensen var att mötas på en gemensam 
plattform för att diskutera nationell och internationell adoption med 
Haagkonventionens riktlinjer i åtanke. CARA önskade även att få 
feedback från mottagarländer och inhemska adoptions-
organisationerna beträffande det nya systemet. 
  
Utmaningarna är flera i ett land av Indiens storlek - varje delstat har 
en egen SARA - State Adoption Resource Agency, vilka regelbundet 
får in rapporter om hur många barn som finns tillgängliga för adoption 
från barnhemmen i delstaten. Indien har en 80/20 regel som innebär 
att minst 80 % av adoptionerna ska förmedlas nationellt. Det innebär 
att om ett barnhem har rapporterat att de har X antal barn tillgängliga 
för adoption, så säger det inget om hur många barn som kommer att 
förmedlas nationellt eller om hur många av de barnen som har någon 
form av särskilt behov. Detta är en av anledningarna till att indiska 
adoptionsorganisationer har svårt att sia om väntetider för de 
internationella adoptionerna. 
  

Intressanta föredrag 

Konferensen bjöd på flera intressanta föredrag, bland annat 
berättade några olika delstatsmyndigheter om hur de arbetar för att 
utöka adoptionsprogrammen i sina respektive delstater. Vi fick även 
höra om hur ett par indiska adoptionsorganisationer samt en 

Kontakta oss 
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internationell organisation implementerat det nya systemet (vi drog 
snabbt slutsatsen att de som blivit ombedda att berätta om sina 
erfarenheter var givetvis de som var nöjda med det nya systemet). 

Britt-Marie Nygren, FFIA, höll ett uppskattat föredrag om vilka vård- 
och omsorgsmöjligheter som finns i Sverige för adopterade barn med 
särskilda behov.  
Två föredrag hölls av vuxna adopterade från Indien och det var 
intressant att höra om deras liv. Båda personerna blev adopterade till 
USA för mer än 30 år sedan: 
Anand Kaper har som vuxen startat en organisation som arbetar för 
rättigheten att få veta mer om sitt ursprung, vilket är komplicerat i 
Indien, som alltid skyddat de biologiska mammornas identitet. Den 
andra personen, Ian Anand har nu flyttat tillbaka till Indien för att ge 
tillbaka till sitt ursprungsland. Han utbildade sig först till 
socialarbetare i USA, åkte sedan till Indien i tre månader för att 
praktisera på en organisation som verkar mot barnarbete i Gujarat. 
Han startade sedan en organisation som tar hand om fosterbarn i 
Udaipur.   
  
Hans fina motto:" I choose to give back to the country that gave me 
life"! 
  

Öppna frågor 

Under konferensen blev det några tillfällen till öppna frågor och det 
framkom att flera av de indiska adoptionsorganisationerna är 
missnöjda med det nya systemet. Så är även flera av de 
internationella organisationerna. En av anledningarna till missnöjet är 
att man förmedlar barn till en organisation man inte känner sedan 
tidigare. Det indiska systemet är uppbyggt på relationer och tillit som 
kommer av att man lärt känna varandra under ett mångårigt 
samarbete.  
Flera organisationer känner oro över tanken att sända sina barn till 
familjer genom för dem okända förmedlande organisationer och 
samma oro finns hos de internationella organisationerna. Förlagan till 
Indiens nya system kommer till viss del från Kina och där har varje 
organisation en kontaktperson på plats i Kina. Om man fick lov att 
önska skulle det finnas möjlighet att ha en kontaktperson även i 
Indien. 
Dagen efter konferensen hölls ett nordiskt gruppmöte med 
myndigheten. Det var positivt att gemensamt få ställa frågor till 
myndigheten och skönt att få svar direkt. CARA vill verkligen arbeta 
för att förbättra och utveckla sitt system så att det kan fungera 
optimalt. Men det är tyvärr fortfarande en lång väg kvar att gå.  

 

Barnhemsbesök  

På grund av sjukdom fick vi tyvärr ställa in besöken på barnhemmen 
veckan innan konferensen.  

Nyfiken på - blivande 
barnets ursprungsland 
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Aktuell adoptionskostnad - återkommande information 

Slutkostnaden för en adoption från Indien är 109 900 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 2013 års avgifter. Som en extra påminnelse vill vi 
nämna att dessa skulle varit inbetalda senast den 31 januari 2013. 
Fler uppgifter finns här. 
  
Nästa nyhetsbrev kommer månadskiftet mars/april. 
  

 

Anlända barn 2013 
Ni vet väl om att ni kan läsa om 
anlända barn på vår hemsida under 
rubriken Om FFIA. 

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

  

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. 
 

 


