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Om BFA 

Verksamhet  

Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA) är en ideell förening som arbetar inom fyra 

verksamhetsgrenar: adoption, medlem, bistånd och fadder. Verksamhetsgrenarna har skild 

redovisning men gemensam styrelse.  

För handläggningen av adoptionsverksamheten finns ett kansli i Kungsbacka. 

BFA hade under 2018 auktorisation från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

(MFoF) att arbeta i 7 länder.  

Medlemsverksamheten arrangerar aktiviteter och utbildningar för att skapa mervärde för 

föreningens medlemmar. 

BFA:s biståndsprojekt ska ge fattiga och utsatta barn möjlighet till utbildning, omvårdnad 

eller annan form av stöd som kan skapa en förbättrad livssituation. 

Fadderverksamheten innefattar såväl enskilda fadderbarn som projektfadderskap. Avgifterna 

ska täcka huvuddelen av fadderbarnens kostnader för utbildning och mat.  

Organisation  

Organisationsstruktur 
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Styrelse  

Styrelsen består av åtta personer som på sin fritid arbetar helt ideellt för föreningen. Styrelsen 

väljs varje år på föreningens årsmöte. Under senaste verksamhetsåret har styrelsen bestått av 

ordförande Patrik Elisson, 1:e vice ordförande Johan Persson, Isabel Borras Aulí, Sara 

Bondesson, Jenny Westerin, Lars Kristiansen, Hanna Bäck, Fredrik Carlström samt Gunilla 

Granström 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden. Av dessa var sex 

telefonmöten. De fysiska mötena skedde i Tanumstrand i samband med årsmötet och vid ett 

helgmöte på kansliet samt vid en arbetshelg i Falköping.  

Arbetsgrupper 

Styrelsens medlemmar har varit verksamma i ett antal arbetsgrupper. I vissa grupper ingår 

personal från kansliet och även medlemmar i föreningen. Under verksamhetsåret har vi haft 

följande grupper: 

Adoptionsgruppen, som ansvarar för löpande adoptionsfrågor som hänskjuts av kansliet och 

som är av principiell karaktär eller som är särskilt komplicerade. 

Bistånd/Faddergruppen, som administrerar biståndsprojekt, medlemsavgifter och insamlingar 

och administrerar fadderverksamheten. Gruppen ansvarar också för det strategiska arbetet 

med nya biståndsprojekt och insamlingsmöjligheter samt administrationen av föreningens 90-

konto. 

Medlemsgruppen, vars uppgift är att arrangera aktiviteter, föredrag och utbildningar för 

BFA:s medlemmar. Inom denna grupp ingår nu mera även BFA:s nya satsning Råd och Stöd.  

Kansli 

Med anledning av det minskade antalet adoptioner samt de ökade kraven från vår 

tillsynsmyndighet Myndigheten för Föräldrarätt och Föräldraskapsstöd, (MFoF) genomfördes 

en omorganisation under slutet av 2017 som ledde till att en handläggare fick sägas upp. En 

person har under 2018 gått i pension och tjänsten har inte ersatts av ny personal. Efter 

omorganisationen och pensionsavgången har föreningen sju anställda på kansliet. 
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Påverkansarbete 

Under 2018 beslutade BFA:s styrelse att föreningen skulle börja driva ett påverkansarbete för 

att stärka adopterades rätt i samhället. BFA menar att, eftersom det svenska samhället 

sanktionerar och genomför internationella adoptioner, så måste också samhället ta ansvar för 

såväl denna verksamhet som för de adopterades väl och ve. Föreningens arbete handlar om tre 

områden:  

1. Sverige ska tillhandahålla relevant stöd till adopterade och deras familjer.  

2. Förändra finansieringen av adoptionsverksamheten.  

3. Samhället ska stötta och hjälpa till att utveckla adoptionsverksamheten.   

Det svenska samhället har sett till att tiotusentals personer adopterats. Trots detta finns idag 

ingen instans som har ett tydligt uppdrag att ge adopterade stöd. Adopterade har varken rätt 

till psykologiskt stöd eller ekonomiskt stöd för att t ex söka sina rötter. BFA anser att den 

svenska staten ska ta sitt ansvar och möjliggöra ett relevant stöd till alla adopterade. Stödet 

skall vara livslångt och oberoende av vilken kommun eller landsting man bor i.  

De tre svenska organisationer som förmedlar internationella adoptioner är ideella föreningar 

vars anställda personal utför själva förmedlingsarbetet. Förmedlingsverksamheten finansieras 

med den avgift som blivande adoptivföräldrar betalar i samband med adoptionen. 

Organisationerna hamnar härmed i beroendeställning till adoptivföräldrarna och en 

intressekonflikt kan uppstå där barnets bästa inte alltid överensstämmer med blivande 

adoptivföräldrars önskemål, vilket inte med säkerhet alltid är det som är bäst för barnet. 

Ekonomiska intressen bör ej heller vara sammanblandade med adoptionsområdet eftersom 

syftet med adoptionen då alltid kan ifrågasättas. BFA anser därför att förmedlingen av 

internationella adoptioner behöver ses över. Samhället behöver ta ett större ansvar för 

kostnaderna.  

Det svenska samhället godkänner och genomför, genom socialtjänster, 

adoptionsorganisationer och domstolar, internationella adoptioner. Trots denna sanktionering 

finns det ingen instans som har till uppgift att utveckla regelverk och på annat sätt stötta och 

utveckla verksamheten. Det enda som finns är en tillsynsmyndighet som säkerställer att de tre 

ideella adoptionsorganisationerna följer befintlig lagstiftning. BFA anser att staten måste ta 

sitt ansvar och bidra till att adoptionsverksamheten utvecklas och följer med 

samhällsutvecklingen.  

Mer information om arbetet finns på https://www.bfa.se/medlem/adoptionernas-framtid/. 

För att möjliggöra arbete med frågorna ovan har styrelsen avsatt ca 1,5 årsarbetskraft vid 

kansliet. Dessa finansieras med sparade medel.  

2019-04-24 genomförde BFA ett kunskapsseminarium i Riksdagen om frågorna ovan. Värd 

för seminariet var riksdagsledamot Åsa Conraads (M). Förutom ett antal riksdagsledamöter 

deltog representanter för departement, tillsynsmyndigheten, adoptionsorganisationer, 

adopterades organisationer mfl vid seminariet. Diskussionen var livlig och givande och man 

kan konstatera att det finns samsyn runt behovet av ett relevant stöd för adopterade och deras 

familjer.  

https://www.bfa.se/medlem/adoptionernas-framtid/
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Adoptionsverksamheten 

Utvecklingen för adoptioner  

BFA har 2009 – 2013 gett över 100 barn per år familj i Sverige. 2018 fick 69 barn sin familj 

genom BFA. Barnen kom från sex länder varav flest kom från Indien, Ungern och Taiwan.  

Vi ser fortfarande en minskning av internationella adoptioner både i Sverige och Europa. 

Under de senaste åren har vi även sett en fortsatt minskning av antalet sökande. Under 2017 

upplevde BFA att denna minskning avstannade vilket visar sig i att antalet nya ansökningar 

ökade något, men under 2018 har minskningen fortsatt.  

Den generella minskningen av internationella adoptioner bedömer vi har flera orsaker. Bland 

annat har färre barn i våra samarbetsländer behov av internationell adoption, då långt fler barn 

idag har möjlighet att få familj inom sitt ursprungsland än för 20 år sedan. Det finns dock 

fortfarande många barn i världen som växer upp på institution eller utan en permanent familj. 

För BFA handlar allt vi gör om att dessa barn ska få växa upp under goda förhållanden i en 

familj och vi menar att internationella konventioner och överenskommelser är viktiga i detta. 

Dock måste alltid barnens bästa vara i fokus.  

BFA skulle också kunna ge fler barn möjligheten att få växa upp i familj om det fanns fler 

potentiella adoptivföräldrar i Sverige. Vi anser att det finns brister i det svenska systemet som 

medför att inte alla som skulle kunna vara sådana föräldrar kan bli det. Det finns t ex brister i 

utbildningen för blivande adoptivföräldrar, brister i medgivandeutredningar samt bristande 

kunskap om adoption hos kommunernas socialtjänster. Vi ser även att det finns stora brister 

kring det stöd adopterade och adoptivfamiljer kan få av det svenska samhället.  

Adoption ses allt oftare som ett sätt att skaffa barn, som den sista utvägen. BFA vill arbeta för 

att den inställningen ska ändras. För oss handlar det om att vi i Sverige, myndigheter och 

adoptionsorganisationer tillsammans, borde fokusera på att skapa möjligheter för barn att få 

en bra framtid. Om vi jobbade tillsammans skulle vi kunna bidra till att fler barn fick de 

möjligheter som skapas av att växa upp i en familj.  

Adoptionssökande  

Antalet ansökningar i adoptionsregistret var under året 180. Detta ska jämföras med 272 år 

2017, 339 år 2016 och 486 år 2015.  

Att barnen som är tillgängliga för internationell adoption blir allt äldre liksom de höga 

kostnaderna kan ha haft betydelse för minskningen av antalet sökande. Även andra 

möjligheter till att bilda familj i samhället samt den relativt negativa bild av adoptioner som 

förekommit i media under de senaste åren har troligen påverkat negativt. Vi kan dock se att i 

de fall där sökande väljer att vara flexibla när det gäller land, och om de är öppna för barn 

med särskilda behov, kan väntetid till barnbesked bli ganska kort. När det gäller att föreslå 

familj till ett specifikt barn, vilket sker allt oftare, har BFA rutiner för att verka för att det är 

barnets behov som står i centrum när förslag till utlandet av aktuell familj görs. 
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Ansökningar från ensamstående kan i dagsläget skickas till framför allt Indien, men även till 

Tjeckien. Från Ungern kan ensamstående endast komma ifråga för barn över tio år. Vi har 

ännu inte någon utlandskontakt som tar emot ansökningar från samkönade par. 

Adoptionskostnaderna varierar mellan de olika länderna liksom familjens kostnader för resa, 

uppehälle, översättningar etc. Adoptionskostnader för de olika länderna 2018 finns i bilaga till 

årsredovisningen. 

Till adoptionskostnaderna ska även läggas familjens kostnader för resa och uppehälle, 

översättning av handlingar, kostnad för läkarintyg och legaliseringskostnader hos Notarius 

Publicus, UD och ambassad. Dessa kostnader är en uppskattning, som bygger på uppgifter 

från familjer som tidigare adopterat från landet. Reskostnaden inkluderar resa för två 

personer, samt ett barn för hemresan, hotell samt mat för två personer. Sökandeavgift på 2800 

kronor debiteras årligen för samtliga sökande fram till och med det år adoptionsakten görs i 

ordning. För att adoptera krävs även medlemskap i föreningen á 450 kronor per familj och år. 

Samtliga sökande betalar dessutom en depositionsavgift på 5000 kronor för 

uppföljningsrapporteringen. Depositionsavgiften betalas tillbaka till de sökande efter fem år 

och om de under den tiden inkommit med rapportering i tid. Skulle de inte sköta den innehålls 

beloppet. Detta för att trygga fortsatta adoptioner från dessa länder. 
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Barn  

BFA har sedan starten 1979 gett 3335 barn familj genom internationell adoption. Utöver 

länderna i tabellen nedan har BFA förmedlat 116 adoptioner från Indonesien under 1982 – 

1983, två barn från Burkina Faso 1992, ett barn från Rumänien 1997 samt ett barn från Peru 

2005.  

 

Land  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Indien 9 3 1 - 5 9 16 17 1351 

Polen 12 14 17 13 11 11 6 - 459 

Sri Lanka 4 - - - - - - - 316 

Vietnam - - - - - - - - 180 

Taiwan 25 20 15 27 19 12 13 15 214 

Litauen 11 12 12 8 17 10 6 5 151 

Tjeckien 9 12 17 16 8 9 4 7 113 

Bolivia 2 2 - - - - - - 78 

Slovakien 8 7 2 - - - - - 63 

Kenya 11 10 16 8 8 2 - - 64 

Bulgarien 18 6 7 3 4 1 1 - 56 

Ryssland 7 14 14 1 - - - - 36 

Ungern - 4 7 12 13 11 18 16 81 

Thailand 1 3 - 6 4 7 6 9 48 

Nepal  - - - - - - - - 5 

Övriga 

länder 

        120 

Antal 

anlända 

barn 

117 107 108 94 89 72 70 69 3335 

Utlandskontakter  

Bolivia 

Under året valde BFA att inte ansöka om förnyad auktorisation för Bolivia. Detta då inga 

framsteg gjorts kring frågan om bilaterala avtal mellan svenska och bolivianska myndigheter. 

Det är också tydligt att även om Bolivia har öppnat upp för internationella adoptioner igen har 

inte några adoptioner genomförts.  

Litauen 

Fem barn från Litauen har fått familjer i Sverige under 2018 genom BFA.  

BFA samarbetar med adoptionsmyndigheten i Vilnius och vår kontaktperson Asta 

Gasparaviciute. 
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BFA besökte Litauen i januari. Vi besökte och träffade adoptionsmyndigheten, ett barnhem i 

Klaipeda, vår kontaktperson, advokaten som sköter den juridiska delen av adoptionsprocessen 

samt biståndsprojektet CARITAS.  

I Litauen pågår en omstrukturering av hur omhändertagna barn tas om hand, där man stänger 

barnhem och placerar barnen i fosterfamiljer i stället. BFA:s samarbete med Litauen är 

välfungerande och positivt, trots en omfattande och ansträngande ansökningsprocess. Vi ser 

att det skett en minskning av antal barn som våra familjer känner sig beredda att ansöka om. 

Framför allt på grund av barnens hälsa och ålder. 

Barnen som kom till sina familjer i Sverige under 2018 var i åldrarna 2-4 år. 

Indien 

17 barn från Indien har fått familjer i Sverige under 2018 genom BFA.  

Internationella adoptioner från Indien förmedlas och godkänns av centrala 

adoptionsmyndigheten Central Adoption Resource Agency (CARA). Det finns 450 indiska 

adoptionsorganisationer som är så kallade Specialised Adoption Agency (SAA). De finns 

över i stort sett hela Indien. Detta innebär ofta att det blir en ny kontakt i varje nytt ärende. 

BFA gjorde två resor till Indien under året tillsammans med BFA:s kontaktperson Ambika 

Jaipal Singh för att fördjupa och utveckla samarbetet med den indiska adoptionsmyndigheten 

och de olika aktuella SAA. Förändringar på CARA och i deras online system CARINGS har 

gjort att bla handläggningstider förlängts. Vi fick även möjlighet att träffa två familjer på plats 

i Indien under vår ena resa. 

BFA:s kontaktperson Ambika bjöds in och deltog tillsammans med BFA:s tidigare kontakt 

Mrs Saroj Sood, ISSA, Kolkata, till sommarträffen i Tanumstrand. Detta var mycket 

uppskattat från familjer som adopterat från Indien. 

Barnen som kom till sina familjer i Sverige under 2018 var i åldrarna 1-3 år.   
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Polen 

Inga barn från Polen fick familj i Sverige under 2018 genom BFA.  

Två familjer ansökte i början av året om barn och godkändes av den katolska organisationens 

styrelse i mars och maj månad. Familjerna fick vänta tills slutet av december månad innan 

Ministeriet gav sitt beslut gällande samtycke till adoptionen. Den ena familjen fick avslag och 

den andra familjen blev godkänd. 

De få barn BFA fick förfrågan om att söka familj till hade för svår hälsa för att kunna placeras 

hos de familjer som var kvar på väntelistan. BFA fick inte heller någon uppdaterad 

information om barnen trots upprepad förfrågan. 

Under hösten fattades ett styrelsebeslut om att ej ha kvar några familjer på väntelistan till 

Polen på grund av den utveckling som har varit efter att Ministeriet i januari 2017 förändrade 

reglerna i Polen för internationell adoption. 

Beslutet berörde två familjer som var kvar på väntelistan. Övriga familjer hade redan bytt land 

inom BFA eller helt avslutat sin adoptionsprocess. Båda familjerna valde att starta sin process 

på ett nytt land. 

Bulgarien 

Under 2017 fick ett barn från Bulgarien familj i Sverige. Då intresset från sökande varit svalt 

under en lång tid och väntetiden till barnbesked var uppe i fem år valde BFA att inte förnya 

sin auktorisation för Bulgarien.  

Tjeckien 

Under 2018 har sju barn från Tjeckien fått familj i Sverige genom BFA.  

Samarbetet med de tjeckiska adoptionsmyndigheterna har under alla år fungerat utmärkt.  

Väntetiden för barnlösa par är oftast kortare än för par som har barn sedan tidigare. 

Ensamstående kvinnor kan adoptera från Tjeckien och ska då vara öppna för barn upp till fem 

år så att inte väntetiden blir alltför lång. Den tjeckiska adoptionsmyndigheten är mycket nöjd 

med de svenska adoptionsansökningarna och vill gärna ha ansökningar från Sverige. 

Väntetiden till barnbesked i Tjeckien beräknas uppgå till mellan två och tre år.   
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I oktober 2018 blev BFA inbjuden till att hålla i en programpunkt på konferensen som 

anordnades av centralmyndigheten i Brno.  Konferensen riktade sig till europeiska 

centralmyndigheter och programmet innehöll i huvudsak två punkter: Rotsökningsfrågor samt 

hur man finner familjer till barn med allvarliga särskilda behov. BFA:s föreläsning hade 

rubriken ”Finding a special family for a special child”. Här berättade Ann-Charlotte Särnbratt 

och Lina Vikterlöf om BFA:s arbete att finna lämplig familj till barn med i förhand kända 

särskilda behov. Även Gunilla Cederholm Wilhelmsson, leg psykoterapeut, var inbjuden och 

höll en del av föreläsningen med inriktning på bland annat familjens nödvändiga förberedelse 

och anpassning till det specifika barnet. 

Taiwan 

BFA samarbetar sedan 2007 med två organisationer i Taiwan: Child Welfare League 

Foundation (CWLF) och Chung Yi Social Welfare Foundation. BFA har ett inarbetat och 

välfungerande samarbete med båda organisationerna. 

På vår årliga sommarträff i maj månad deltog två representanter från vardera organisationen. 

De höll en föreläsning för adoptivfamiljer gällande återresor till Taiwan, vilket var mycket 

uppskattat och givande för alla åhörare. Under besöket i Sverige hade vi också möjlighet att 

prata mer om vårt samarbete. Vi tog även med dem på flera studiebesök, bland annat hos 

barnhabiliteringen och socialtjänsten. 

Under 2018 fick 15 barn från Taiwan komma till sina familjer i Sverige. Barnen var i åldrarna 

ett till sju år vid ankomst till Sverige. Nio av dessa barn var över tre år. Vid årets slut hade 13 

barn fått familj utsedd i Sverige via BFA. 

Vi kan skicka fler ansökningar till Taiwan. Väntetiden på barnbesked är i nuläget uppskattad 

till ca 3-15 månader. 
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Ungern 

Under 2018 fick 16 barn från Ungern komma till sina familjer i Sverige.  

Helle Holst-Nielsen och Ann-Charlotte Särnbratt besökte Ungern i september 2018 och togs 

emot av BFA:s kontaktperson Andrea Helme Hankinssen. På programmet stod besök hos 

centralmyndigheten där vi träffade Dr Erika Nadai som är jurist. BFA besökte också Miskolc 

på Youth Protection Service som är Sveriges motsvarighet till sociala myndigheter. BFA 

besökte också ett par olika barnhem. 

Om man är intresserade av att adoptera från Ungern ska man vara öppen för ett barn upp till ej 

fyllda 4 år. Under 2018 beräknades väntetiden till barnbesked ca 12-18 månader. Flera 

familjer fick barnbesked tidigare pga att de ansökt om ett barn som centralmyndigheten 

efterfrågade lämplig familj till. Tio av de16 barn som BFA förmedlade från Ungern var 

sådana förfrågningar. Väntetid till resebesked var ca en till tre månader. Centralmyndigheten 

har fortsatt behov av familjer som vill adoptera barn som behöver familj.  

Thailand 

BFA samarbetar i Thailand med den statliga adoptionsmyndigheten Department of Children 

and Youth (DCY) och med den auktoriserade organisationen Thai Red Cross Children´s 

Home (TRCCH) i Bangkok. Under 2018 kom det hem nio barn till sina familjer i Sverige 

varav fem barn från DCY:s barnhem och fyra barn från TRCCH. Åldern på barnen var vid 

hemkomst mellan 1 och 4 år. 
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Vi bjöd in DCY och TRCCH till årets sommarträff i Tanumstrand. DCY medverkade med tre 

personer och TRCCH med en person. I samband med träffen ordnade vi studiebesök på bl a 

familjerätten, habiliteringen och Ågrenska (ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta 

diagnoser). Gästerna uppskattade att lära sig mer om vilket stöd blivande adoptivfamiljer kan 

få i Sverige samt att få träffa adoptivfamiljer på sommarträffen.  
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I slutet av november 2018 reste handläggare från BFA:s kontor till Bangkok och 

besökte DCY, TRCCH samt två av de statliga barnhemmen Pakkred Babies´home i Bangkok 

och Viengping Childrens home i Chiang Mai. Vi fick också möjlighet att besöka en 

fosterfamilj i Chiang Mai. Syftet med resan var att fördjupa samarbetet med våra kontakter i 

landet, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella samarbetsfrågor. 

 

 

Myndighetskontakter  

BFA:s tillsynsmyndighet är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

Under 2018 har det varit tydligt på många sätt att MFoF nu är en myndighet med många fler 

uppdrag än att utöva tillsyn av adoptionsorganisationerna. Vi upplever att genom den 

utlokalisering av myndigheten som skedde under 2018 tappades stor sakkunskap inom 

adoptionsområdet och att adoptionsfrågor i svenska samhället fått ännu mindre utrymme 

genom att myndigheten har många olika uppdrag.  

Vi upplever långa handläggningstider, längre väg till dialog kring specifika frågor, mindre 

kompetens kring internationella adoptioner och en upplevelse att myndigheten inte har 

möjlighet att prioritera frågor som rör internationella adoptioner. Detta till trots har vi en god 

relation med myndigheten. 

Representanter från kansliet har deltagit i MFoF:s organisationsträff i maj tillsammans med 

övriga adoptionsorganisationer.  

MFoF besökte BFA:s kansli i samband med den årliga inspektionen. 
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EurAdopt och NAC  

BFA är medlem i både EurAdopt och NAC (Nordic Adoption Council). Från kontoret så är 

Maria Berg BFA:s representant i EurAdopt samt BFA:s representant i NAC. På de 

konferenser som EurAdopt och NAC anordnar, så brukar BFA skicka en representant från 

kontoret samt en representant från BFA:s styrelse. 

2018 anordnade EurAdopt konferens i Milano, Italien. BFA deltog med två personer. 
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Medlemsverksamheten  

Allmänt  

BFA hade vid slutet på 2018 ca 600 medlemsfamiljer. Medlemsverksamheten under året har 

framförallt bestått av medlemstidningen, den årliga sommarträffen och firande av 

adoptionernas dag i november. 

Medlemstidningen   

BFA:s medlemstidning har utkommit med fyra nummer under 2018. Redaktörer för tidningen 

var Pelle Hedblom och Ann-Charlotte Särnbratt. Grafisk formgivare var Eva Överhammar. 

Ansvarig utgivare var BFA:s ordförande Patrik Elisson. Medlemstidningens nummer tre får 

varje år lite extra fokus kring sommarträffen då det är en stor händelse under BFA:s 

verksamhetsår.  

Sommarträff   

18 – 20 maj hade BFA sin årliga sommarträff på TanumStrand by the sea, en 

konferensanläggning utanför Grebbestad på Västkusten. 250 personer inklusive familjer, 

personal, styrelse, biståndsgrupp och utlandsgäster samlades för att träffa varandra. 

Utlandsgäster var inbjudna och deltog från Thailand, Taiwan och Indien.  

Förutom många aktiviteter för barnen som krabbfiske, tipspromenad, tröjmålning, disco och 

hoppborg så fanns även möjlighet att lyssna på föreläsningar. Två familjer berättade om sina 

återresor till Taiwan, Daniel Kanebratt berättade om sina upplevelser kring att vara adopterad 

och föräldrars ansvar att stötta sina barn i den livslånga process som adoption innebär. Gunilla 
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Cederholm Vilhelmsson föreläste om adoptionsspecifika behov. Inbjudna utlandsgäster 

informerade bland annat om läget kring adoption i sina respektive länder.  

BFA hade även sitt årsmöte under lördagseftermiddagen där diskussion och frågor om BFA:s 

framtid lyftes och nya ledamöter till styrelsen valdes. 

Sommarträffen arrangerades framför allt av ideella krafter. Under hela helgen fanns BFA:s 

biståndsbutik och café på plats vilket resulterade i en intäkt på ca 8000 kr, vilket gick till 

BFA:s bistånds och fadderverksamhet. 

Råd och Stöd  

BFA:s Råd och Stöd-verksamhet startade upp vid årsskiftet 2017-2018. Personal på kontoret 

med socionomutbildning har under 2018 påbörjat samtalskontakter på BFA:s kontor och via 

skype/telefon.  Det har hittills uteslutande handlat om samtal med adoptivföräldrar som önskat 

råd och stöd i förhållande till sitt barn.  

I Maj 2018 fattades ett beslut av BFA:s styrelse att erbjuda ett kostnadsfritt samtal till de 

familjer som kom hem med sitt adoptivbarn under 2018. Erbjudandet gällde ett år efter 

hemkomst. Några familjer har använt sig av detta erbjudande.  

All BFA:s personal har också medverkat på en utbildning med psykolog och familjeterapeut 

Gunilla Cederholm Wilhelmsson, med fokus på samtalsmetodik och fördjupad kunskap i 

adoptionsspecifika frågor. Utbildningen avslutades under hösten 2018.  
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Biståndsverksamheten 

Verksamhet och organisation  

Barnen Framför Allt - Bistånd (BFA-Bistånd) är en verksamhet som har till syfte att genom 

biståndsmedel främja projekt som kan stödja barn som på olika sätt befinner sig i en utsatt 

situation. BFA:s biståndsprojekt ska genomsyras av demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter med fokus på barn och kvinnor, och koncentreras till i första hand ett antal utvalda 

kontaktländer. Det skall finnas en långsiktighet från föreningen i de projekt föreningen väljer 

att gå in i. Därför är det viktigt att det finns ett visst kapital för att vid minskade intäkter 

kunna genomföra en nedtrappning av biståndet under ordnade förhållanden under ett antal år.  

Målen för BFA-Bistånd är: 

• Våra projekt ska ha fokus på utbildningsinsatser till fattiga och utsatta barn och 

ungdomar.  

• Vi ska prioritera biståndsprojekt, som tydligt motverkar fattigdom genom hjälp till 

självhjälp, och som ökar människors förutsättningar att försörja sig. 

• Biståndet ska ge barnen möjlighet till utbildning, omvårdnad eller annan form av 

stöd som kan skapa en förbättrad livssituation. 

• Vi ska sträva efter att ha minst ett projekt i varje land prioriterat av föreningen och 

dess medlemmar.  

De ekonomiska medel som avsätts och används till bistånd kommer framförallt från 

medlemsavgifter men också från donationer och insamlingar.  

Gruppen som arbetar med Bistånds- och Fadderverksamheten består av frivilliga krafter som 

under 2018 har haft månatliga telefonmöten (åtta stycken) och två fysiska möten. Dessutom 

arbetar tio fadderbarnsadministratörer ideellt med fadderbarnsverksamheten. 

Alla i Biståndsgruppen arbetar ideellt. Två av gruppens medlemmar ingår också i BFA:s 

styrelse. 

Aktiviteter och biståndsprojekt  

90-konto 

BFA-Bistånd och Fadder har möjlighet att erbjuda ett 90-konto för insamlingar och vi är 

därför under Svensk insamlingskontrolls regelverk och kontroll. Deras logga finns nu på våra 

trycksaker och hemsida. I varje nummer av BFA tidningen har information om 90-kontot 

funnits för att öka kunskapen om möjligheten bidra till insamlingen.  

Gåvokort 

Vi har alla vänner och bekanta som vi aldrig vet vad man ska köpa till vid olika högtider. 

Därför har vi sedan några år tillbaka sålt gåvokort. Det började som ett litet projekt men blev 

med tiden väldigt uppskattat, så nu säljs gåvokorten i större skala och detta har ökat insamlade 
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medel till biståndsverksamheten. Gåvokorten är till förmån för speciella projekt. Våra 

nuvarande gåvokort bidrar till olika projekt i Kongo och Indien. Totalt har gåvokort för 11200 

kr sålts under 2018.   

Information genom BFA-tidningen 

Medlemmarna i BFA Bistånd och Fadder deltar regelbundet som skribenter i BFA-Tidning. 

Gruppen har ett antal sidor i tidningen där information och reportage görs om verksamhetens 

olika projekt och initiativ för att sprida kunskap och öka intresset bland föreningens 

medlemmar för de olika projekten. 

Information på BFA:s hemsida 

Bistånds- och fadderverksamheten presenteras på BFA:s gemensamma hemsida där 

intresserade får information om verksamheten och var de kan få mer information och vända 

sig med frågor rörande verksamheten. 

Sommarträffen 

Bistånds- och faddergruppen medverkade som vanligt även under 2018 års Sommarträff som 

hölls på Tanum Strand. Gruppen anordnade traditionsenligt försäljning av varor från olika 

delar av världen, ett antal lotterier samt servering. Behållningen vid årets sommarträff gick till 

vårt projekt i Kongo.  

Verksamhet i länder 

Under året 2018 har BFA Bistånd, liksom under tidigare år, engagerat sig i verksamhet i Than 

Ba, Vietnam, (fysisk träning för funktionshindrade barn), gjort punktinsatser i Annai Home 

for Children (ett katolskt barnhem/skolverksamhet) i sydöstra Indien, finansierat soppkök för 

medellösa barn i norra Namibia liksom mjölk/bröd-lunch för skolbarn i FEPAMs skola (Uvira 

i östra Kongo-Kinshasa).  

BFA har gjort det möjligt att under 2018 färdigställa FEPAM-skolan i Uvira med en helt ny 

skolbyggnad. Byggnaden som heter CAA-building (Children Above All) ger möjlighet för 90 

barn att få gå secondary school. Skolbyggnaden har två klassrum och ligger i direkt anslutning 

till tidigare skolbyggnaden för de yngre barnen. Hade BFA inte kunnat bekosta byggandet så 

hade skolan behövt ta ut skolavgifter för de äldre barnen för att finansiera byggandet. Detta 

hade då inneburit att de fattigaste barnen ej fått möjlighet till fortsatt skolundervisning. Skolan 

är ett exempel på satsningar för att vara med och ge en mycket utsatt grupp möjlighet till 

grundläggande skolundervisning. 

I Kenya har BFA Bistånd bekostat Secondary School-utbildningen för 12 studiebegåvade 

massaiflickor, vilka behöver gå på internatskolor. I Kongo-Kinshasa har BFA Bistånd under 

några år också gjort ett projekt med att möjliggöra för 13 studiebegåvade fattiga ungdomar att 

läsa vid universitet. FA:s styrelse godkände i juni 2015 ett förslag om att en fond om totalt 

60000 kr skulle få användas. Kravet för godkänd ansökan var att tydliga mål för studierna 

skulle presenteras. I oktober 2015 beviljades 200 USD var till 13 studenter. Under 2018 har 

fem elever erhållit stöd. 
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I Burundis huvudstad, Bujumbura, bidrar vi till verksamheten vid en liten medicinsk klinik 

som drivs av FEPAM.  

Den stora verksamheten i Bolivia är ett biståndsprojekt som handlar om att ge fattiga barn 

möjlighet att kunna äta sig mätta när de går i skolan. Arque är en av Bolivias fattigaste distrikt 

och ligger några timmar utanför staden Cochabamba. Dit kommer man med bil via oändligt 

dåliga vägar.  

Till skolan Nucleo Educativo ”Nataniel Aguirre” kommer barn från hela distriktet. I skolan 

går det lite drygt 300 barn mellan 5 – 18 år. Eftersom många av barnen har en mycket lång 

väg till skolan – det kan ta flera timmar för vissa av dem – erbjuder skolan eleverna möjlighet 

att sova över i skolan under veckorna, som ett slags internat.  För närvarande är det 50 barn 

som är kvar på skolan från söndag kväll till fredag eftermiddag. BFA har under ett flertal år 

hjälp skolan med att skaffa utrustning till undervisningen men har sedan 2017 riktat 

biståndspengarna till inköp av mat för de elever som bor kvar i skolan under veckorna. Några 

av de basvaror man köper för biståndspengarna är mjöl, ris, majs, baljväxter och olja. BFA 

bistånd har också hjälp till att förmedla en donation från en svensk familj till samma skola.  

Biståndsverksamheten har under 2018 fortsatt att stödja ett projekt genom Svenska Kyrkan 

och Norsk Stadskirke i staden Roman i Rumänien. Franciskanermunkar driver där ett socialt 

center i syfte att förbättra livet för romer och romska barns skolgång. De romska barnen 

behöver p g a sin exkludering i samhället ofta extra stöd för att tillgodogöra sig 

undervisningen och även få tillgång till kostnadsfritt material. 
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Fadderbarnsverksamheten 

Verksamhet och organisation  

BFA-Fadder har år 2018 626 faddrar till individuellt fadderskap där 678 fadderbarn får hjälp 

genom fadderavgifterna. Ett okänt antal barn stödjs också via projektfadderskap där 

avgifterna går till verksamheten och används till barnen som finns i eller besöker 

verksamheten.  

Det finns två typer av fadderskap, Individuellt fadderskap och Projektfadderskap.  

I ett individuellt fadderskap får man som fadder bakgrundsinformation och foto på sitt 

fadderbarn. Man hjälper sitt barn med skolavgifter, skolböcker, skoluniform, 

hälsoundersökningar och mat. Genom regelbundna rapporter från BFA:s kontaktperson i 

fadderbarnets hemland får faddern veta hur det går för fadderbarnet. Ibland kommer också 

julkort, teckningar eller brev från fadderbarnen.  

Stödjer man en hel verksamhet, projektfadderskap, får man rapporter om verksamhetens 

aktiviteter samt foton. 

Genom fadderbidraget ger man barnet möjlighet till skolgång som är en möjlighet för 

fadderbarnet att få ett bra liv. 

Målsättningarna med BFA-Fadder är att: 

• fadderbarnsavgifterna skall täcka huvuddelen av fadderbarnens kostnader för 

utbildning bl.a. skolavgifter, skolmaterial, skoluniform och hälsoundersökningar. Det 

ska vara enkelt att bli fadder. 

• vi ska säkerställa, utveckla och utöka fadderbarnsverksamheten med fler faddrar, 

fadderbarn, projektfadderskap där vi bistår hela verksamheter såsom skola/barnhem, 

nya länder och administratörer.    

• vi ska söka faddrar till sponsring av studenter. 

• vi ska efterfråga bättre rapportering och återkoppling från vissa utlandskontakter. 

Målet är två rapporter per år från varje kontakt. 

• uppföljningsresor skall försäkra oss om att fadderavgiften går till det ändamål som 

den är avsedd för. 

Avgiften för nytt fadderskap är 150 kronor per månad och betalas via autogiro eller faktura.  

På samma sätt som inom biståndsverksamheten har det under 2018 pågått ett arbete att 

utveckla nya och gamla kontakter i syfte att stödja så många barn som möjligt genom 

fadderverksamheten. Våra tio fadderadministratörer ser till att faddrarna får rapporter en till 

två gånger per år och de värvar också nya faddrar utöver de faddrar som ansöker om att bli 

fadder, genom vår hemsida. 

Alla inom fadderverksamheten arbetar ideellt. 
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Aktiviteter BFA-Fadder  

25 verksamheter i elva länder stöds genom vår fadderverksamhet. 

BFA-Fadder stödjer barn i följande länder:  

• Indien – Ett stort antal (8) verksamheter stöds genom vår fadderverksamhet. 

Individuellt fadderskap och projektfadderskap. 

• Sri Lanka – Fyra olika verksamheter stöds genom vår fadderverksamhet – 

individuellt fadderskap 

• Vietnam i städerna Than Ba och Da Nang – individuellt fadderskap 

• Polen – Vi stöder barn på tre olika barnhem – individuellt fadderskap 

• Bolivia i städerna La Paz och Santa Cruz – projektfadderskap 

• Nepal – individuellt fadderskap 

• Kongo-Kinshasa – individuellt fadderskap 

• Kenya (Nairobi) – individuellt fadderskap  

• Burundi – individuellt fadderskap 

• Namibia – projektfadderskap  

Normalt avslutas fadderstödet när barnen är 18 år och slutar gymnasiet eller om de börjar 

arbeta innan och slutar skolan. Det har visat sig att det finns ett intresse, såväl lokalt som 

bland faddrarna att fortsätta stödja de barn som vill läsa vidare på högre nivåer. BFA-fadder 

har därför även en fadderverksamhet för universitetsstuderande i Kongo. Under de senaste två 

åren har antalet akademiska fadderstudenter ökat. 

De allra flesta studenterna får dubbelt eller tredubbelt fadderbidrag. Detta räcker normalt inte 

till för att täcka kostnaderna för akademiska studier men utan dessa bidrag skulle studenterna 

få mycket svårt att klara sig. BFA har därför även bildat en fond, University Fund, där 

studenter kan ansöka om större bidrag till sina studier. Studierna följs upp genom regelbundna 

rapporter varje termin.  

En del barn som saknar familj som kan ta hand om dem, bor på barnhem ex i Polen. Andra 

barn bor på barnhem/skolhem, som till exempel Annai Home for Children, i Tamil Nadu. 

Föräldrarna till dessa barn är mycket fattiga. Oftast är det en ensamstående mamma med flera 

barn som saknar ekonomisk möjlighet att bekosta skolgången och därför har lämnat ett eller 

flera av sina barn att bo där under terminerna för att kunna få regelbunden skolgång och 

omvårdnad.   

En stor del av fadderbarnen bor i sina familjer men på grund av fattigdom kan föräldrarna inte 

bekosta barnens skolgång. De, drygt 116 barn, som vi t ex bistår genom samarbetet med 

CASP (Community Aid Sponsorship Programme) i Indien bor med sina föräldrar liksom 

barnen i bl a Nepal, Kongo, Burundi och Vietnam.  


