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Kontakter
BFA:s kontor

Box 10034, 434 37 Kungsbacka
Besöksadress: Energigatan 11
Tel: 0300-331 31
Telefontid: mån, ons, tor, fre: kl. 9.30-15.00
Tis: kl. 13.00-15.00.
Lunchstängt kl. 12.00-13.00
E-post: adoption@bfa.se
Hemsida: www.bfa.se

Fadderbarnsverksamheten

Adoptionsgruppen har ordet

Fadderbarnsverksamheten samordnas av
Erna Lagerfors, tel: 070-964 56 69.
Bidrag till fadderarbetet kan sättas in på
plusgiro: 900272-6.

BFA arbetar ständigt med att lyfta de etiska aspekterna i det arbete vi
gör. För oss är det viktig att vi känner oss trygga i att BFA förmedlar
adoptioner där internationell adoption är det sista alternativet för ett
barn och att vi gör det utifrån att barnet ska få en så bra permanent lösning som möjligt, en familj. Vi inser att vi har ett stort
ansvar i det arbete vi gör genom att förmedla adoptioner och vi
ser det som en trygghet att vi i Sverige har en myndighet (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF) som har till
uppgift att utöva tillsyn över oss.

Föreningen har en omfattande fadderbarnsverksamhet i Bolivia, Burundi, Kongo Kinshasa,
Kenya, Litauen, Indien, Nepal, Polen, Sri Lanka
och Vietnam.

Biståndsverksamheten
Har du frågor om adoption?

Ring eller skicka e-post till kontoret där Maria
Berg, Helle Holst-Nielsen, Anna-Lena Rolof
Rundberg, Anna-Karin Stahre, Ann-Charlotte
Särnbratt, Lia Vinitskaia, Lina Vikterlöf och
Katarina Nilsson arbetar.

Vill du bli medlem?

Medlem i föreningen blir du genom att sätta in
450 kronor på pg: 42 04 45-9.

Styrelsen

Patrik Elisson,
Ordförande, tel: 070-209 54 01
Malin Rexvik
Vice ordförande, tel: 073- 316 98 19
Johan Persson
Ekonomiansvarig, tel: 072-212 81 84
Sven-Åke Kvaldén
Ledamot, tel: 070-686 26 10
Isabel Borrás Auli
Ledamot, tel: 070-729 94 80
Daniel Kanebratt
Ledamot, tel: 073-902 32 11
Martin Thörnqvist
Ledamot, tel: 072- 231 54 32
Jenny Westerin
Ledamot, tel: 070- 311 26 22
Sara Bondesson
Ledamot, tel: 070-211 44 36
Lars Kristiansson
Ledamot, tel: 073-509 2551

Föreningen har biståndsverksamhet i Bolivia,
Indien, Kongo Kinshasa, Namibia, Kenya,
Lituaen, Burundi, Vietnam.
Biståndsverksamheten samordnas av
Sven-Åke Kvaldén, tel: 070-686 26 10
Bidrag till biståndsarbetet kan sättas in på
plusgiro: 900272-6.
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Tidningen Barnen Framför Allt utkommer med
fyra nummer per år.

Vill du skriva en artikel i tidningen?
Skicka e-post till redaktion@bfa.se

Deadline för material till nästa nummer
Lämna in din artikel senast 5 maj.

Vill du/ni annonsera i tidningen?
Skicka e-post till redaktion@bfa.se

Vi har under de senaste månaderna mötts av flera uppmärksammade
fall i media där internationella adoptioner ifrågasätts. Både adoptioner från Sri Lanka på 80-talet där, tusentals barn ska ha adopterats
bort på oriktiga grunder och nu även rapporter om liknande fall i
Chile. Vi möts av frustrerade adopterade och adoptivfamiljer som är
oroliga för vad som kan ha skett i just deras fall.
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Vi förväntar oss nu att MFoF som tillsynsmyndigheten, som ansvarar
för internationella adoptioner i Sverige, tar sitt ansvar som myndighet och utreder vad som verkligen har hänt i dessa adoptioner. Vi
vill även väcka frågan om vem ska ta ansvar för adopterades längtan
efter att få söka sina rötter, ta reda på vilket deras ursprung är och
känna sig hela. Vad finns att finna? Vilken hjälp får adopterade idag?
Möjligheterna är minst sagt begränsade och det kräver mycket tid,
pengar och kraft för att kunna påbörja sitt sökande. Svenska staten
godkänner internationella adoptioner. I och med det tycker vi att det
är på tiden att de tar sitt ansvar för de adopterades hela situation,
inte överlämna ansvaret till de adopterade barnen och deras familjer.
BFA, tillsammans med de andra adoptionsorganisationerna, fick
i maj 2017 möjlighet att hos justitiedepartementet yttra oss, med
anledning av den kommande översynen av regelverket för internationella adoptioner. BFA valde då att lämna över ett skriftligt
yttrande kring de frågor vi anser är centrala för svenska staten att
omgående lyfta. Här lyfter vi fram samhällets ansvar i att stötta adopterade och adoptivfamiljer efter adoptionen, att ansvarsfrågan kring
rotsökningen ses över samt att det även krävs en översyn av formen
för hur adoptionsförmedlingen är organiserad idag. Mer om själva
yttrandet, adopterades syn på adoption kan ni läsa om i tidningen.
Vi vill även göra er uppmärksamma på vår nya satsning Råd och
Stöd. BFA tycker att det är viktig att låta de adopterades röst bli hörd
i denna fråga.

Barnen Framför Allt, BFA, är en ideell
organisation för adoption, fadderskap och
bistånd. Adoptionsdelen (BFA-A) är auktoriserad att arbeta med adoptioner från
Bolivia, Bulgarien, Indien, Litauen, Polen,
Thailand, Tjeckien, Taiwan och Ungern.
Biståndsdelen arbetar för att hjälpa
barn i de länder föreningen har kontakt
med. Medel för biståndet kommer från
bl.a. medlemsavgifter, donationer och
hjälpinsamlingar.

Adoptionsgruppen

Har du frågor till styrelsen?

Om du har frågor eller funderingar som du vill
att styrelsen ska ta upp, kontakta någon av
ledamöterna/suppleanterna eller skicka e-post
till info@bfa.se
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Omslagsfotot
Dotti på återresa i Taiwan.
Foto: Sven Malmberg
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Kallelse till

Du, ja just du!

Årsmöte för Barnen Framför Allt - Adoptioner
Medlemmarna i Barnen Framför Allt - Adoptioner kallas
härmed till föreningens årsmöte lördagen den 19 maj 2018
kl 15.30 på Tanum Strand by the sea, TanumStrand.
Årsmötet genomförs i samband med sommarträffen.

Valberedningen söker nu positiva, engagerade och kompetenta medlemmar till vår styrelse. Du får gärna ha erfarenhet från styrelsearbete,
juridik eller adoption men annan kompetens är också värdefull.
Detta är en möjlighet att engagera sig i en verksamhet som förändrar livet till det bättre för både barn och vuxna.

Förslag till föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Presentation av närvarande styrelse och kanslipersonal
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän för protokollet
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fråga om föreslagen föredragningslista kan följas
8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse för 2017
9. Fråga om godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
11. Val av styrelseledamöter
a. Ordförande (1 år)
b. Ordinarie ledamöter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Fastställande av medlemsavgiften för 2019
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

Känner du att du har något att bidra med, så tveka inte! Hör av er
till adoption@bfa.se så berättar vi mer!
Observera att uppdraget är på ideell basis.

Spira anordnar picknick i Hagaparken
Den 6/5 träffas vi i Hagaparken för att leka, fika och prata med varandra.
Träffen ger möjlighet för barn och föräldrar att träffa andra familjer.
Vi sitter i slänten nära Koppartälten, ta med filt och fika/lunch.
Träffen vänder sig till adopterade barn/ ungdomar och deras familjer.
Några kanske har träffats tidigare på Spira i Stockholm. Alla familjer som har
adopterat, oavsett om de gått på Spira, är välkomna.
Det krävs ingen föranmälan.

Anmälan görs till antingen
adoption@bfa.se
eller via brev till adress:
Barnen Framför Allt
Box 100 34
434 21 Kungsbacka
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Du som vill medverka i BFA:s arbete med adoption, bistånd, fadderskap eller medlem.

Arrangörer är Bella Ronnehed och Helene Jonsson, Spira, den öppna pedagogiska verksamheten för adopterade och deras familjer. Telefon 076 1225 214.
Adress: Koppartälten, Hagaparken, Solna.
Datum och tid: 6 maj, kl 11.00 -14.00
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Varför är Johan inte
som andra?
Tecknen var tydliga men varken BVC eller skolhälsovården kunde tolka dem.
När barnet inte fungerar som andra barn – vad gör man då som förälder?
Denna fråga och många andra ställdes Christina och Patrik inför när Johan
gjort entré i familjen.
text : katarina wittgard ©

Johan kom till sin nya familj när han var ett
par år gammal. Han stormade in i sitt nya
hem i ordets verkliga bemärkelse. Det fanns
bara ett läge – full gas från morgon till kväll,
men med tanke på hans bakgrund tyckte
ingen det var så konstigt.
Han var en ynklig syn med sina magra
armar och ben men samtidigt en väldigt pigg och nyfiken liten kille. Johans
beteende visade sig snart vara annorlunda
än jämnåriga barns. Hans utveckling var
allmänt sen, både fysiskt och mentalt, men
han var ännu så liten att han nog skulle
hinna ta igen det. Trodde alla.
avsaknad av rädsla

Många saker var nya för Johan men han
kastade sig över det mesta med liv och
lust - även familjens hund. Allt som oftast
under det första året hade Johan spår efter
hundtänder på pannan och näsan. Inte
så djupa att det blev ärr, men tillräckliga
för att synas tydligt och säkert kännas
ordentligt. Men Johan blev ändå inte rädd.
Detta var ett av de första tecknen på att
han inte lärde sig av sina misstag och inte
tycktes ha någon självbevarelsedrift.
Cristina och hennes make kämpade för att få
hjälp och förståelse för sonens svårigheter och
var nära att ge upp många gånger.
– Det är lätt att tappa modet när ingen
tar ens oro på allvar, utan man i stället blir
betraktad som hönsmamma och besvärlig,
berättar Christina. Eller när personalen på
skolan inte ser vikten av särskild undervisning och behov av resursperson.

– Vi trodde ju att han skulle lära sig
och komma ikapp sina jämnåriga, säger
Christina lite uppgivet. Vad skulle vi
annars tro? Även om vi kände att allt
inte stod rätt till vågade vi inte riktigt
lita på vår magkänsla. Istället lyssnade vi
på alla ”experter” som sa att allt skulle
ordna sig.

artikel, höra talas om alkoholrelaterade
fosterskador.
– Det var som om allt plötsligt föll på
plats! Nästan allt stämde ju med Johan! Till
slut, efter mycket kämpande och många
utredningar, fick vi rätt; Johan har FAS!
träffa andra

kaotisk skolstart

När Johan skulle börja ettan ville familjen
låta honom vänta ett år, men lät sig övertalas att trots hans svårigheter sätta honom i
samma klass som sina jämnåriga. Katastrofen lät inte vänta på sig och det slutade
med att familjen blev tvungna att tillfälligt
ta Johan ur skolan.
– Han bara sprang och sprang! suckar
Christina. Och när han kom hem var han
så överspeedad att det inte gick att få kontakt med honom, han varken åt eller sov
utan att vi höll i honom. Till sist var man
själv helt slut!
Under flera år sökte familjen hjälp på olika
sätt. De slussades runt till barnläkare,
specialpedagoger, kuratorer, skolpsykologer
och många andra. Även BUP kopplades in.
– Vi såg ju på honom att han mådde
jättedåligt, men allt vi fick var en klapp
på axeln, berättar Christina uppgivet.
Vi fick känslan av att inte bli tagna på
allvar. Det skulle nog ordna sig bara vi
lärde oss att hantera honom. Till sist
bara grät jag.

Hur går man vidare när man som
förälder ser att barnet behöver hjälp,
men inte vet hur man kan hjälpa?
Hos vem söker man stöd när man blir
lämnad att vara sin egen expert?
Nästan lika viktigt som kunskap, eller
kanske till och med viktigare, är att
komma i kontakt med andra i liknande
situation. Genom att gå med i
FAS-föreningen har familjen fått möjlighet att lära känna andra familjer.
– Ja, det är jätteviktigt för ibland bara
måste man prata med någon som förstår
precis vad man menar utan förklaringar,
avslutar Christina med eftertryck.

Läs artikeln i sin helhet på www.fasforeningen.se/livsberattelser

Först när Johan gick i femte klass fick
Christina och Patrik, genom en tidnings-

Bild från pixabay.com

fakta om fas/fasd
Fosterskador av alkohol är inte ovanliga, men få känner till dem. Skadorna betecknas FASD (fetala alkoholspektrumstörningar), och drabbar 1 % av alla barn, ett fåtal av dessa får diagnosen FAS (fetalt alkoholsyndrom). I vissa grupper
av adoptivbarn visar forskning att uppemot hälften av barnen har FASD.
Symtomen vid alkoholskador tolkas lätt som ADHD. Till följd av bristande kunskaper inom vården, får en del barn
diagnoser som autism eller utvecklingsstörning.
Läs mer om FAS på www.fasportalen.se

fas-föreningen
FAS-föreningen arbetar för att barn
med fosterskador av alkohol och droger
ska få rätt hjälp och stöd i skolan, inom
sjukvården och av socialtjänsten. Föreningen driver FAS-portalen, en webbportal
med fakta om alkohol- och drogfosterskador. Medlemsverksamheten vänder sig
till dig som är förälder eller närstående
och till dig som själv är drabbad.
Medlemmar i FAS-föreningen erbjuds
informationsmaterial, rådgivning och stöd,
kontakt med andra familjer med mera.
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Läs mer på medlemssidan
www.fasforeningen.se

Märk inbetalningen ”Medlem” alternativt "Gåva" och kom ihåg att uppge
namn och e-post.

Bli medlem!
FAS-föreningen är öppen för alla och
det kostar bara 150 kr/person. Du kan
också stödja oss med ett valfritt bidrag
och erhålla ett gåvobevis.
Betala enkelt med Swish till 123 535
46 75 eller till BG 5753-2202.
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Kaohsiung

Att resa hem och bort - på samma gång

Vi blev familj i augusti 2011. Omtumlande och härligt och jobbigt - allt på
en och samma gång. Vår älskade Dotti var 5 år och 11 månader när hon
landade i Sverige. Alltså - redan en egen liten person med ett annat språk,
kultur och traditioner än vi.
text : lena malmberg foto : lena och sven malmberg

Detta lilla energiknippe - som snart vaknade
tidigt om morgonen och hävdade bestämt:
”Magen säger dag...” - den unga damen lärde
sig snabbt svenska. När hon ville så tittade vi
på bilder från hennes tidigare liv och tidigt
pratade vi om att åka tillbaka till Taiwan och
hälsa på.
December 2017 blev det så småningom
bestämt att den Stora Resan skulle ske.
Älskade Dottern hade nu varit här i 6 och
ett halvt år. Planeringen inför den stora resan
pågick hela året.

Kaohsiung
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Resan
startade
kl 03.15 i
ett snöigt
Sverige
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Det viktigaste var ju att komma tillbaka till
vår dotters hemstad och där besöka hennes
barnhem. Vi bestämde att vi även skulle
besöka staden Kenting, i södra Taiwan (som
vi också besökte när vi var där förra gången).
Och också åka tillbaka till samma hotell. Där
man både kunde bada i havet och i pool!

Älskade Dotti (och mamman) älskar att bada
i varmt hav... Så vi beslutade även att avsluta
vår stora resa med att ”semestra” i Vietnam
en vecka efter besöket i Taiwan.
Sagt och gjort.
En tidig morgon i december startade
äventyret. En lång resa senare landar vi i
Kaohsiung sent på kvällen.
Spännande och lite spänt är det att komma
tillbaka. Men när vi vaknar till strålande
sol och går runt i kvarteren känns det bra.
Mycket bra.
Klockan 15 tar vi en taxi till barnhemmet.
Nu är vi lite nervösa igen. Framförallt
föräldrarna...
Vi kommer fram - och känner igen oss.
Märklig känsla - så mycket känslor har det
varit dessa 6 år - och det var här det fysiskt
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På stranden i Kenting

startade. Det var på denna plats vi första
gången fick se vår lilla tjej - på riktigt.
Vi möts av ansikten - en del som vi känner
igen. Vi tas väl om hand av organisationen
CWLF och av barnhemmets personal och
gamla lärare.
Förarbetet har också varit väl genomfört av
både BFA och CWLF. Frågor har ställts om
hur vi - och vår dotter - vill ha det vid detta
första återbesök. Och vår dotter har önskat
att träffa en gammal kompis.
Det visar sig att kompisen är och tränar
dans till en dansuppvisning dagen efter - så
rundvandringen på barnhemmet blir lite

längre än vad vi tänkt oss. Men vi frågar vår
dotter om hon vill invänta sin gamla kompis
- och det vill hon. Vi går och äter lite nudlar
så länge. Gott.
Bower, som hon heter, kommer så småningom.
Lite trevande är mötet - såklart - men vi
stannar länge och pratar med tjejerna.
Det kommer en flicka till - som också
minns vår dotter. De pratar om skolan och konstaterar alla tre - att skolmaten är
”äcklig...” Ja - livet är sig ganska likt... De
lyssnar på pojkband och dansar samma typ
av streetdans.
De taiwanesiska tjejerna frågar också lite
allvarligare frågor - om hur snabbt hon

kunde lära sig språket. Om hon mötts av
någon mobbning eller rasism.
Ett fint möte. Där engelska blandades med
mandarin och översättningar.
Vår fina dotter var nöjd med besöket. Och
föräldrarna också.
Tacksamma för allt som Taiwan gett oss.
Taiwan som alltid kommer att ha en speciell
plats i våra hjärtan.
Vi pratade om att försöka göra samma resa
igen, om sex år. Men det är långt till dess.
Och hur det blir med den saken får Dottern
och framtiden utvisa.

På besök i barnhemmet
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På marinbiologiska museét i närheten av Kenting

Fint möte med gamla vänner

Funderar ni på en återresa till Taiwan?
Kanske är det fler som funderar på att resa tillbaka till Taiwan, likt familjen i artikeln gjorde?
Det är inte så ovanligt att familjer gör en återresa tillsammans med barnet/barnen när de blivit
lite äldre. Några vill bara se och uppleva landet
igen, andra vill besöka barnhem/fosterfamilj, se
platser där barnet bott och levt under sin första
tid i livet. Ytterligare några önskar träffa barnets
biologiska familj.

Underbar utsmyckning i tunnelbanan i Kaohsiung
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På stranden i Kenting
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Det som kan vara bra för er att veta är att organisationerna i Taiwan gärna hjälper till att ordna t ex
besök på barnhemmet, undersöker möjligheterna att
återse ev. fosterfamilj och/eller biologiska släktingar
till barnet. Allt utifrån idén om att följa barnets
egen mognad och önskan, så att resan kan bli
stärkande för barnet och övriga inblandade.

Barnen Framför Allt nr 1 - 2018

Vi på BFA tar gärna kontakt med organisationen
i Taiwan och förmedlar era frågor, tankar och
önskemål inför en sådan resa. Både organisationerna i Taiwan och BFA önskar att all kontakt sker
via oss, så att alla parter är medvetna om vad som
sker. Hör av er om ni vill veta mer!
Lina Vikterlöf, adoptionshandläggare för Taiwan
lina@bfa.se
0300-331 47
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Internationella adoptioner i dagens Sverige

Internationella adoptioner är ett ganska nytt fenomen
i svenska samhället och det formaliserades på slutet av
70-talet genom att staten bestämde att internationella
adoptioner skulle förmedlas genom auktoriserade adoptionsorganisationer, ideella organisationer. En tillsynsmyndighet instiftades med uppdraget att bevilja auktorisation
och bedriva tillsyn över organisationerna. Mycket har
skett sedan dess. Många barn har fått möjligheten till en
permanent familj i Sverige och många av dessa barn har nu
vuxit upp. Det är viktigt att vi låter adopterade få föra sin
talan gällande deras välbefinnande och vilka deras behov är
av stöd samt möjligheter att söka sina rötter, för att deras
tillvaro ska bli hanterbar både under uppväxten och som
vuxna. Barnen valde inte att bli adopterade, vi måste ha en
förståelse för det och inse vad de går igenom. Att adopterade i Sverige idag inte har någonstans att vända sig till
när de vill söka sina rötter är en viktig fråga och även den
att adoptionsspecifikt stöd till adopterade inte finns utbrett
i det svenska samhället.
Jag som adopterad anser följande: Ni, adoptivföräldrar, är
nyckeln till vårt välbefinnande och till vår framtid. Ge oss
mod och visa oss förståelse för vår längtan att finna dom
som skapades oss. För vi är ensamma med våra funderingar
över hur våra liv startade. Se oss för vad vi är. Vi har blivit
berövade vårt ursprung och det är en tomhet som följer
oss livet ut, men med er hjälp kan vi få förståelse för hur
vi skapades och få ro i själen. Ni har ett ansvar likaväl som
samhället i stort har gentemot oss, då ni är en del av det
beslut som har tagits om våra liv. Att söka betyder inte att
du hittar svar på det du söker, det ger dig dock insikt om
att livet inte alltid är en självklarhet. Alla människor söker
något, skillnaden är att vi söker förståelsen för vad orden
att blivit lämnad innebär för oss. Att inte kunna sätta ord
på sina första upplevelser gör det svårt att få sitt första
kapitel i livet färdigskrivet.

Till er alla adoptivföräldrar ber jag er att bli en del av vår
resa att finna frid i vår historia. Hjälp oss att få insikt om
hur våra liv en gång skapades och att vi tillsammans får
skriva ett avslut om vår historia. Det visar på en vilja hos er
att ni vill oss väl och att vi har rätten till vår historia.

Till statssekreteraren Catharina Espmark vid Justitiedepartementet

Barnen Framför Allt – Adoptioners syn på SOU 2009:61 och på kommande översyn av författningar med mera
rörande internationella adoptioner

Detta skriver jag som själv är adopterad och själv är
förälder. Jag har själv kommit till insikt att jag saknar en
viktig del inom mig som är obesvarad. Barn berikar oss
föräldrar men på vems bekostnad när gäller adopterade om
vi inte tar vårt föräldraansvar?

Barnen Framför Allt – Adoptioners utgångspunkt är att hela vår verksamhet handlar om att hjälpa barn få ett bra
liv, vilket vi bland annat gör genom att förmedla internationella adoptioner.
Det aktuella läget är att vi skulle kunna hjälpa fler barn att få växa upp i familj i stället för på institution dels om
det fanns fler personer i Sverige som ville och var lämpliga att adoptera och dels om det regelverk vi har att
förhålla oss till i praktiken främst tog hänsyn till vad som är bra för barnen.

BFA valde i maj 2017 att överlämna ett yttrande till
statssekreterare Catharina Espmark vid justitiedepartementet. Detta då vi blev kallade, ihop med övriga adoptionsorganisationer, att få yttra oss kring den kommande
översynen av regelverket för internationella adoptioner. Till
grund för översynen ligger den utredning som gjordes 2009
Modernare adoptionsregler. I detta yttrande framgår att
vi som organisation, med barnens bästa som vårt ledord,
anser att det finns ett antal aspekter som Sverige behöver
utreda och utveckla för att barnens bästa och barnens rätt
skall kunna vara i fokus.

Låt oss inledningsvis konstatera att SOU 2009:61 idag i princip är inaktuell för vår verksamhet med
internationella adoptioner. Utvecklingen som har skett och fortfarande sker gör att det krävs en ny översyn av
regleringen av en mängd frågor. Som exempel kan nämnas organisering av adoptionsverksamheten, vem som är
lämplig som adoptivförälder (inklusive frågan om åldersgräns), stöd till adopterade och till adoptivfamiljer och
bilaterala avtal.
Vi föreslår därför att en offentlig utredning och en arbetsgrupp startas parallellt. Den offentliga utredningen
bör se över lag och förordning, och arbetsgruppen bör analysera gällande lagstiftning och ge förslag till
utveckling av regelverk, inom ramen för nuvarande lag och förordning, som kan ge relativt omedelbar positiv
effekt.

Ni kan här läsa hela vårt yttrande men i kort så anser vi
bland annat att organisationsformen för adoptionsförmedling i Sverige bör ses över och utvecklas. Detta då
övriga samhällets utveckling har lett fram till att ideell
förening inte längre är en bra form för hantering av internationella adoptioner. BFA anser vidare att samhället måste
ta ett mycket större ansvar för adopterades rättigheter och
för deras möjligheter till stöd och så kallad rotsökning.

Arbetsgruppen – syfte och uppdrag
Vi anser att en arbetsgrupp bör tillsättas under ledning av justitiedepartementet. I gruppen bör ingå
representanter för tillsynsmyndigheten samt för de tre adoptionsorganisationerna. Arbetsgruppen bör ha som
uppgift att göra en översyn av vilken lagstiftning och vilka regler som är inaktuella idag, samt att kartlägga vilka
som är de viktigaste frågorna för ny eller utvecklad reglering. Departementet får då ett aktuellt underlag för att
bedöma hur man kan gå vidare.
Arbetsgruppen kan också ha fokus på att föreslå smärre korrigeringar i akt och mening att utveckla
verksamheten inom ramen för gällande lagar och förordningar. Fokus bör vara att tydligare än i dag sätta
barnens bästa i fokus.
Offentlig utredning – syfte och uppdrag
Enligt vår uppfattning behöver en offentlig utredning göra en översyn av hela författningsregleringen runt
internationella adoptioner.
Exempel på frågeställningar vi anser den föreslagna utredningen skulle kunna utreda:

Daniel Kanebratt

Ni är dom som kan hjälpa oss att föra vår talan om behovet
att finna det som saknas i våra liv, som vi aldrig själv fick
möjlighet att ta del av, då samhället tog beslut om vår
framtid!

•

Organisering av adoptionsverksamhet:
Nuvarande författningsreglering gjordes i en helt annan tid, med andra värderingar t ex rörande hur den
enskilde ser sig själv i relation till myndigheter och organisationer. Det har bland annat skett en
värderingsförflyttning där medborgarna mer och mer ser sig själva som kunder snarare än som
medborgare eller föreningsmedlemmar. Detta medför att dagens organisationsstruktur, med krav på att
adoptionsorganisation är ideell förening, i vissa avseenden inte är adekvat.

Barnen framför allt – Adoptioner / Children Above All – Adoptions
Box 10034, SE-434 21 Kungsbacka, Sweden
tel +46 (0) 300-331 31 e-post adoption@bfa.se web www.bfa.se
organisationsnr / reg no: 852000-3693 bank giro 397-2833 plus giro 42 02 86-7
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Adoptioner

Adoptioner

Råd och Stöd
•

•

•

Har du adopterat eller är adopterad
och har behov av samtal?

Samhällets stöd till de som adopterar respektive till de som har adopterats:
För många vuxna adopterade är adoption en livslång process vilket innebär att de kan behöva stöd.
Samhället har här ett särskilt ansvar eftersom de inte själva valt att bli adopterade. Även de som
adopterar ska få stöd från samhället för att säkerställa att de kan ge det aktuella barnet en bra uppväxt. I
dag ligger ansvaret för att stödja dessa grupper dels på tillsynsmyndigheten och dels på kommunerna.
Vår erfarenhet är att detta stöd har utvecklingspotential och bör utvecklas.
Vem är lämplig som adoptivförälder:
Motiverat av förslaget i SOU 2009:61 finns i dag en rättspraxis om att inte lämna medgivande till
internationell adoption om sökanden eller sökandena har fyllt 43 år. För att fler barn ska få möjligheten
till ett bättre liv i Sverige genom adoption är det viktigt att inte fastna i statiska gränser. Vi anser att det
bör göras en individuell helhetsbedömning av den som vill adoptera och åldern ska inte i sig vara ett
skäl för avslag på ansökan om adoption. Vi vet att fler barn skulle kunna fått föräldrar i stället för
barnhemsuppväxt om regleringen varit annorlunda.

•

Känner du som förälder otillräcklighet och osäkerhet i föräldrarollen?

•

Blev inte föräldraskapet som du tänkt dig?

•

Har ni många konflikter hemma och har svårt att kommunicera?

•

Bär du på oro gällande ditt barns utveckling?

•

Vill du öka din förståelse för ditt barns beteende och bli bättre på att
tyda ditt barns signaler?

•

Har du som adopterad funderingar kring din bakgrund och vill tala om detta?

•

Behöver du känslomässigt stöd i sökandet efter dina rötter?

•

Är det svårt att tala med dina adoptivföräldrar och andra om din bakgrund?

Kanske stämmer något av detta för dig eller så har du andra funderingar
eller behov som du vill tala om. Vi tror att samtalsstöd kan vara till stor hjälp
innan problemen i adoptivfamiljen växer sig för stora.
Barnen Framför Allt (BFA) erbjuder samtalsstöd i våra lokaler i Kungsbacka.
Vid behov kan samtalen ske över telefon. Vi som arbetar med Råd och Stöd
inom BFA har relevant utbildning och lång erfarenhet av internationella
adoptioner. Samtalen är avgiftsbelagda.

Bilaterala avtal:
Många länder där det finns stora behov av att hitta föräldrar till barn kräver idag att Sverige tecknar ett
bilateralt avtal för att dessa barn ska kunna få föräldrar i Sverige. Tillsynsmyndighetens hållning är att
detta är i princip omöjligt. Som skäl anförs bland annat att det skulle försvaga Haag-konventionen. Vår
uppfattning är att denna hållning är till förfång för barnens bästa. Följaktligen är det vår uppfattning att
eventuella författningsregleringar som skapar denna praxis bör ses över.

Välkomna att höra av er för en första bedömning på
telefon eller för att få mer information.
Tel. 0760-10 02 47
E-post: radochstod@bfa.se

Sammanfattningsvis anser Barnen Framför Allt – Adoptioner att internationella adoptioner även framgent är ett
viktigt och relevant redskap när det gäller att ge barn möjlighet till en bra uppväxt. Att bli förälder är ingen
rättighet, men det är en rättighet för barn att deras bästa ska beaktas vid alla beslut som berör dem.

Foto: Kenneth Rundberg

Råd och Stöd

Stockholm 2017-05-30

rad
till adoptivfamiljer/adopte

e

Vil ka är

Patrik Elisson
Ordförande Barnen Framför Allt – Adoptioner

Barnen Framför Allt?
ll
Barnen Framför Allt är en idee
rnationella
förening som arbetat med inte
adoptioner sedan 1979.
eten
Vi är auktoriserade av Myndigh
och
ätt
iljer
Fam
för
Föräldraskapsstöd (MFoF).
;;

Adoptioner – Bistånd – FAdderskAp

Ordföranden Patrik Elisson och verksamhetschef Maria Berg
på Justitiedepatementet inför mötet med statssekreterare
Catharina Espmark. Foto: Lisbeth Svensson

Adoptioner – Bistånd – FAdderskAp

Foto: Privat

Barnen framför allt – Adoptioner / Children Above All – Adoptions

Box 10034, SE-434 21 Kungsbacka, Sweden
tel +46 (0) 300-331 31 e-post adoption@bfa.se web www.bfa.se
organisationsnr / reg no: 852000-3693 bank giro 397-2833 plus giro 42 02 86-7
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Det nya skolhuset heter ”The CAA Building (BFA-huset)

Kära BFA-vänner!
Vi har nu nått slutet av vårt byggnadsprojekt för
FEPAM skolan i Uvira DRC. Projektet är finansierat av
BFA och genomfört av FEPAM. Vi tackar för ert stöd
för utvecklingen av FEPAMskolan genom uppförandet av två nya klassrum. Härmed har vi nu totalt sju
klassrum. Skolan omfattar förskola, ”primary” och
”secondary” med olika grenar. Det finns fortfarande
stort behov av byggnader: extra klassrum, kontor,
kök, etc.
Vi tackar verkligen Barnen Framför Allt (BFA) för ert
finansiella stöd, som vi hoppas skall leda till en fullständig och hållbar infrastruktur för hela utbildningsprogrammet vid FEPAMskolan. Med tilläggsfinansiering kan icke-budgeterade slutarbeten färdigställas.
Hjärtliga hälsningar
Emmanuel Mihigo
Samordnare FEPAM/DRC

Emmanuel Mihigo och Manasseh Kisopa utanför FEPAM-skolan
som snart skall invigas.

På invigningsdagen samlades både elever, lärare, föräldrar och många
andra som var intresserade av denna glädjens dag!

Mihigo visar eleverna runt. Det nya huset ger plats
för 90 nya elever

En närmare presentation av FEPAM:s nya skolbygge och
framtidsplaner gjordes inför förväntansfull personal.
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Hälsning från Thuong

Geografilektion i Thuongs klass.

Thuong tillsammans med en klasskamrat.

Thuong får skjuts hem från skolan.

text och foto : kerstin glenstedt stolt

Vi har vid ett flertal tillfällen skrivit i tidningen om
Thuong, som bor på Centret för rehabilitering och
vård av funktionsnedsatta barn i Thanh Ba, Vietnam. Sina farföräldrar och släktingar hälsar han på
var fjortonde dag och ibland hälsar de på honom på
centret. Han får skjuts på moped till och från skolan
med sina skolkamrater.

vi hoppas att du vill stödja thuong

Thuong behöver mycket hjälp och det kostar pengar.
Vill du bli fadder och stödja Thuong och få möjlighet
att följa hans mycket speciella utveckling, så ber vi
dig att kontakta fadderadministratör för Thanh Ba
Kerstin Glenstedt Stolt.

Thuong är en mycket ambitiös elev och hans favoritämne är historia. Han har vunnit ”High School
Level History Encouragement Prize”

Vill du hellre stödja Thuong med en engångssumma
sätter du in pengar på PG 900272–6. Glöm inte
att ange i meddelanderutan att ditt bidrag är till
Thuong.

Han går nu i klass 10 i high school, vilket motsvarar årskurs 1 i gymnasiet. Han går samhällsvetenskaplig linje
med engelska som tillval. Han har jättefina betyg.

Kontaktuppgifter
E-post: kerstin.stolt@telia.com

Vid vårt senaste besök i Thanh Ba i november 2017
fann vi att han behövde nya handdukar, lakan, täcke
och en ny el-tandborste.
Det blir ganska kallt på vintern i norra Vietnam. Vi
köpte också en varm jacka, byxor och tröjor.

20

Trots sitt svåra handikapp har Thuong en fantastisk
handstil. Här intill kan du läsa hans brev.
Thuong har en fantastiskt vacker handstil. Här sitter han i sin säng.
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Matru SchAya Social Welfare Society, Bhandaraj
Rapport från Getprojektet
Ett frö på karg mark ger ingenting. Med
näring från solsken, vatten och god jord
börjar "ingenting" sin resa mot "någonting" - först grodd, sedan tillväxt och
slutligen frukt..
Ja, vårt getprojekt har grott och närmar sig nu tillväxt.
Vi tror att det till slut kommer att bära god frukt. Vi är
glada över att vår uppföljning av förra årets utdelning av
getter visat, att en del getter redan förökat sig, och att de
ser väldigt friska ut. De familjer som fått getter är också
lyckliga och intresserar sig mycket för att ta hand om
djuren. För tillfället har inga getter sålts, så ännu har inga
inkomster erhållits. Men när antalet getter växer kommer
också intäkterna att öka.
Vår plan var att dela ut nya getter till en ny grupp människor i första veckan av juni. Vid ett möte angående utdelningen uttryckte dock folk sin oro över att getter ofta blir
sjuka och dör under regnperioden. Därför vore det bättre
att dela ut getterna i månaderna oktober eller november.
Mötet beslöt att dela ut getterna enligt folkets önskemål.
I oktober månad hölls ett andra möte vid vilket alla instruktioner gavs till förmånstagarna angående syftet med
getdistributionen och det ansvar som åvilar mottagarna
av getter. I november månad 2017 utdelades getter till
15 personer från tre olika stammar i byarna Pipadhari,
Ruiphata and Satti.

JULINSAMLINGEN
2017
Det blev ett rekordår!
Insamlingen gav 111 660 kr!

en get var. De har alla köpt goda och friska getter och
mycket lyckliga över sina val.
Å alla förmånstagarnas vägnar tar vi tillfället i akt att
tacka för allt besvär ni har för att hjälpa dem. Vi erinrar oss Pearl S. Bucks ord: "En civilisation bör bedömas
efter sättet på vilket den tar hand om sina hjälplösa
medlemmar". Ja, er generositet och kärlek för de
underpriviligierade är fantastisk. Må den Gode Guden
välsigna er och era familjer. Må Han alltid följa er i era
gärningar och vägleda er i era vägval.
Än en gång: Tack och Gud välsigne er.
Er tillgivna,

Till Biståndsverksamhet kom det in
25 630: - som kommer att användas
till gamla och nya projekt. Till givare
som riktat sina gåvor till vår biståndsverksamhet i Indien, vill vi informera
att 16 350:- som kom in, har i år gått
till barnhemmet Annai Home i Tamil
Nadu att användas till inköp av skolbänkar.
I övrigt gick 60 730:- till fadderbarn
hos våra fadderverksamheter i Indien,
Sri Lanka, Bolivia, Kenya, Burundi,
Kongo och Polen.
Därutöver fick Nava Jeevans Vänner,
Barnhemmet the Haven på Sri Lanka
och ett projekt i Rumänien gåvor på
sammanlagt 5 750 kr. Gåvokort hade
sålts för 3 200 kr vilket blir en hel
del getter till Indien och Kongo.

och

Fadderskap

BFA:s fadderverksamhet
söker en fadderansvarig
Vår fadderansvarig slutar i vår.
Arbetsuppgifterna innebär att du
skall sköta den ekonomiska delen av
fadderskapet med autogirot, fakturor
och gåvor. Till din hjälp har du fadderadministratörer som sköter kontakten med faddrar och våra utlandskontakter. Du kommer att ingå i vår
Biståndsgrupp, ett team, som har
telefonmöten och träffar regelbundet
under året , där vi diskuterar våra
projekt och planerar nya projekt.
Arbetet bygger på ideell verksamhet.

Hör av dig till Erna Lagerfors
tel: 0709-645669 eller mail
erna.lagerfors@bfa.se så får du mer
information.

Vi tackar alla er givare som spridit
glädje till så många med era julgåvor!

Sr. Sangeeta Pereira
Bhandaraj

Förmånstagarna mottog kontanter för att kunna köpa

BFA:s Bistånds- och fadderverksamhet

BFA:s gåvokort
Många medlemmar och/eller faddrar har upptäckt BFAs gåvokort. Vi som lever i västvärldens överflöd, och redan "har allt", bekymrar oss ofta över hur vi skall komma på lämpliga gåvor till vänners/
familjemedlemmars högtidsdagar. Med BFAs gåvokort hjälper vi både oss själva och medmänniskor i
fattigare delar av världen. Vi får käcka gåvor att överlämna. Medmänniskorna får getter eller
skolmaterial för eget bruk.
Under 2017 såldes gåvokort enligt följande:
Getter till Indien:
21 st = 8.400 kr
Getter till Kongo:
10 st = 4.000 kr
Skolmaterial, Kongo: 24 st = 4.800 kr
Här ovan presenteras senaste nytt om getprojektet i Indien.
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Avsändare:
Barnen Framför Allt
Box 10034
434 21 Kungsbacka

B

Varmt välkomna till BFA:s årliga
sommarträff 18-20 maj 2018!
Favorit i repris! Vi kommer vara på samma ställe
som förra året, nämligen Tanumstrand.
BFA har bjudit in utlandsgäster från Taiwan, Indien och Thailand!
För mer information och hur du anmäler dig, gå in på vår hemsida
www.bfa.se

Sverige
Porto betalt
Port Payé

