Hej!
Sommaren är precis här och våren har passerat. Det har varit en annorlunda vår på många
sätt där Coronaviruspandemin har varit i fokus och har påverkat vårt samhälle i det stora,
men även för många på det personliga planet. Vi har följt utvecklingen under hela våren
och insett att Coronaviruspandemin inte är någon kortvarig kris, utan kommer att hålla i
sig över lång tid.
Barnen Framför Allt-Adoptioner (BFA) är som många andra verksamheter hårt drabbade.
BFA har flera familjer som har blivit matchade med sina barn och som inte har kunnat åka
för att hämta dem. Processerna i länderna är stoppade och adoptivfamiljer kan inte åka till
sina barns ursprungsländer. I nuläget har BFA två familjer som befinner sig i utlandet under
process. Adoptionerna kan inte slutföras och familjerna inte åka hem förrän landet lättar på
sina restriktioner.
Vår tillsynsmyndighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), har i
slutet av april uttalat sig kring adoptionsresor med tanke på UD:s allmänna avrådan till
nödvändiga resor. De menar att en adoptionsresa kan anses vara en nödvändig resa.
https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-04-30-information-om-resor-i-sambandmed-internationell-adoption.html
Det betyder att när länderna börjar öppna upp för att ta emot inresande igen och när man
kan se att ex domstolen och andra inblandade myndigheter i adoptionsprocessen börjar
arbeta igen, har BFA fler familjer som förhoppningsvis kan åka för att hämta sina barn och
för att kunna närvara vid ev domstolsförhandlingar i landet.
Varje år lägger BFA:s styrelse en budget som bygger på en prognos om hur många barn som
vi kan antas förmedla under året. 2019 lades budgeten för 2020 med en prognos på 42 barn
till 38 familjer.
I dagsläget har BFA fått hem 9 barn till 8 familjer. Det är oerhört svårt att förutse hur
många fler adoptioner som kommer att kunna slutföras i år p g a Coronakrisen, men inte
svårt att förstå att den budgeten som lades i höstas inte på långt håll kommer att kunna
hållas då vi redan nu befinner oss i juni månad.
Under våren har BFA gjort en omorganisation där vi går från sju anställda till fem anställda.
Vi har sett över avtal för att på så sätt kunna minska kostnaderna. Under 2020 är BFA:s
medlemstidning vilande. BFA har även tagit del av de åtgärder som vår verksamhet har
omfattats av och som svenska staten har erbjudit. I dagarna har BFA också ansökt om och
beviljats korttidsarbete för personalen. Råd & Stödverksamheten kommer att vara vilande
under juni-augusti. BFA:s kansli och styrelse gör verkligen allt vi kan för att kunna klara oss
igenom den här krisen.

Nya öppettider på BFA:s kansli fr o m 1 juni 2020
Fr o m den 1 juni kommer BFA:s kontor ha nya öppettider p g a korttidsarbete:
Måndagar: Öppet 9-15 (lunchstängt 12-13)
Tisdagar: Öppet 9-15. ((lunchstängt 12-13)
Onsdagar: Stängt.
Torsdag: Öppet 9-15 (lunchstängt 12-13)
Fredagar Öppet 9-15 (lunchstängt 12-13)
Ny telefontid: mån-tisd, torsd-fredag: 10-12.
Personalen på BFA gör allt för att behålla den höga servicenivån som vi alltid har, men
under korttidsarbetet ber vi er ha särskilt tålamod om just ert ärende dröjer lite extra. Vid
akuta ärenden så hänvisar vi till mailen: adoption@bfa.se som bevakas dagligen förutom
onsdagar då kontoret är stängt.
Vi hoppas alla på att vi snart ska kunna gå tillbaka till en så normal vardag som möjligt igen
både gällande verksamheten och för alla privat drabbade av Coronaviruspandemin.
Ta hand om varandra!

TF Verksamhetschef
Ann-Charlotte Särnbratt

