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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 2020 auktorisation från Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF) för att arbeta i 6 länder; Taiwan, Thailand, Indien, Litauen, 
Tjeckien och Ungern. 

Medlemsverksamheten arrangerar aktiviteter och utbildningar för att skapa mervärde 
för föreningens medlemmar. 

BFA:s biståndsprojekt ska ge ekonomiskt 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.  
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Organisation  

Organisationsstruktur 

 

Styrelse  

Styrelsen består av 7 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 Gunilla Granström, vice ordförande Fredrik Carlström, 
Ida Brian, Anna Tranmosse, Ville Myllyaho, Ann Nordlöf samt Maria Wiman. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten.   

Arbetsgrupper 

Styrelsens medlemmar är 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 även Råd och Stöd.  
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Kansli 

I slutet av 2019 fattade styrelsen ett beslut om omorganisation av kansliet som 
implementerades under 2020. Fr o m hösten 2020 består kansliet av fem heltidsanställda 
samt en tidsbegränsad anställning på ca 16 h/månaden. Den personal som arbetar på 
kansliet har relevant kompetens såsom socionomutbildning eller 
beteendevetarutbildning. 
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Adoptionsverksamheten 

Adoptionsförmedlingen under året  

BFA förmedlade under 2019 53 barn till 47 familjer. Under 2020 hade BFA lagt budget för 
en prognos på 42 barn till 38 familjer. När våren kom och pandemin var ett faktum och 
BFA:s samarbetsländer stängde såg allt mycket osäkert ut. Hur länge skulle de utsedda 
barnen behöva vänta på att få träffa sina familjer? 

Så snart som möjligt vidtog BFA:s styrelse och kansli de åtgärder som var nödvändiga. Vi 
äskade stöd hos regeringen, såg över alla avtal för att kunna minska på kostnaderna, 
personal på kansliet korttidsarbetade fr o m juni 2020, sommarträff och andra fysiska 
träffar ställdes in. Inga utlandsresor för personal kunde genomföras, medlemstidningen 
var vilande samt Råd och Stödverksamheten låg också vilande. 

Personalen på kansliet fick arbeta hårt med att ta reda på vilka restriktioner som gällde 
för familjerna när de väl kunde börja resa igen under sommaren. Familjerna fick 
förbereda sig för karantän, covid-tester mm och i landet fick de också förbereda sig för 
en kortare överlämning av barnet än det i normala fall brukar gå till. Extra kostnader för 
karantän och covid-tester var också något som familjerna fick förbereda sig på. När året 
var slut hade BFA kunnat förmedla 27 barn till 25 familjer vilket blev ett bättre resultat än 
vi hade vågat tro under våren. 

BFA hade under 2020 auktorisation för att samarbeta med sex länder, Thailand, Taiwan, 
Indien, Tjeckien, Ungern och Litauen. Vi hade ingen kö för att starta upp familjers 
ansökan.  För ensamstående kan ansökningar skickas till framför allt Indien men även till 
Tjeckien, Thailand och i enstaka fall Taiwan.  BFA samarbetar tyvärr inte med något land 
som tar emot ansökningar från samkönade par. 

 

Intresse för adoption  

Antalet ansökningar i BFA:s adoptionsregistret var under året ca 100. Av det går det att 
se att antalet intresserade som vill adoptera fortsätter att sjunka om man jämför med 
året innan då vi hade ca 132 st adoptionssökande i vårt register. I slutet av året hade vi ca 
40-tal familjer med handlingar i utlandet som väntade på barnbesked. Det är troligt att 
den generella minskningen av internationella adoptioner fortsätter att minska, men det 
går dock inte att utifrån 2020:s resultat att veta med hur mycket då 2020 var ett år som 
inte går att jämföra med något annat p g a pandemin och dess effekter. Det är hög 
sannolikhet att pandemin kommer att påverka verksamheten även under 2021. 

Andra faktorer som kan påverka intresset för adoption är förutom att barnen blir äldre, 
så finns det andra alternativ att bilda familj på än adoption. Det förekommer också 
periodvis debatt i media angående adoption som på ett negativt sätt kan påverka 
intresset för adoption. Det skulle också kunna vara så att adoptionsavgifterna begränsar 
möjligheterna för en del familjer att kunna adoptera.  
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Barn  

BFA har från start 1979 förmedlat ca 3 400 adoptioner från olika länder. Vår organisation 
har alltid haft barnets bästa i fokus och arbetar för att det är barnet som genom 
adoption ska få den familj som har bäst förutsättningar utifrån barnets behov. Grunden i 
organisationen är att alla barn har rätt till en familj. 

I nedan statistik kan ni se från vilka länder som BFA har förmedlat barn ifrån under de 
senaste fem åren. 

 
Land  2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

Indien 5 9 16 17 8 6 1 366 
Sri Lanka - - - - - - 316 
Polen 11 11 6 0 1 - 450 
Vietnam - - - - - - 180 
Taiwan 19 12 13 15 16 9 239 
Bolivia - - - - - - 78 
Litauen 17 10 6 5 1 2 154 
Tjeckien 8 9 4 7 3 1 117 
Ryssland - - - - - - 36 
Slovakien - - - - - - 63 
Thailand 4 7 6 9 6 - 54 
Ungern 13 11 18 16 18 9 108 
Bulgarien 4 1 1 - - - 56 
Nepal - - - - - - 5 
Kenya 8 2 - - - - 64 
Övriga 
länder 

      120 

Antal 
anlända 
barn 

89 72 70 69 53 27 3 411 

 

Ser man till statistiken så blir de barn som är tillgängliga för internationell adoption allt 
äldre med en genomsnittlig ålder på mellan 2-4 år. Glädjande nog så får allt fler barn 
möjlighet att stanna i sitt hemland, antingen via nationell adoption eller i ex fosterfamilj.  

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.  

I vissa länder är det vanligt att BFA får förfrågan från utlandet att söka efter lämplig 
familj till ett barn. BFA följer då antagna rutiner när detta sker. I andra länder är det mer 
vanligt med direktmatchningar av utlandet. Adoptionsprocessen är en komplicerad och 
noggrann process där barnrättsperspektivet sätts först, både i Sverige och i utlandet. 
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Barnens bakgrund utreds i utlandet enligt befintliga lagar och regelverk, och det är alltid 
barnets ursprungsland som ansvarar för matchningen med en adoptivfamilj.  

Utlandskontakter  

Indien 

 

Internationella adoptioner från Indien förmedlas och godkänns av centrala 
adoptionsmyndigheten Central Adoption Resource Authority (CARA). Ca 450 olika SAA, 
Specialised Adoption Agency, i Indien är auktoriserade och förmedlar internationella 
adoptioner. BFA ansökte om och fick av CARA, under året förnyad auktorisation om att 
förmedla adoptioner från Indien till Sverige. På grund av Coronapandemin blev 
adoptionsprocesserna fördröjda och tog längre tid. Även möjligheterna att resa till och 
från Indien begränsades pga inställda flyg, karantän och att indiska ambassaden inte 
utfärdade visum. Trots detta kom sex barn till sina familjer i Sverige under 2020. Barnen 
var i åldrarna 1-6 år. 

 

Litauen 

 

BFA samarbetar med adoptionsmyndigheten i Vilnius och vår kontaktperson Asta 
Gasparaviciute. BFA:s samarbete med Litauen är välfungerande och positivt, men de 
senaste åren har endast ett fåtal adoptioner förmedlats från Litauen. BFA ansökte om 
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och fick förnyad ackreditering från litauiska adoptionsmyndigheten under året. På grund 
av Coronapandemin har adoptionsprocesserna blivit något fördröjda, men ändå kunnat 
genomföras inom rimliga tidsramar. Två barn från Litauen har fått familj i Sverige under 
2020 genom BFA. Barnen var i åldrarna 2-6 år.  

 

Taiwan 

 

I Taiwan finns de två organisationerna Child Welfare League Foundation (CWLF) och 
Chung Yi Social Welfare Foundation som BFA samarbetar med sedan 2007. Samarbetet 
med båda organisationerna är fortsatt mycket gott. Coronapandemin försvårade arbetet 
på många sätt; särskilda visum och enskild karantänsvistelse på särskilt utsedda hotell 
krävdes av adoptivföräldrar för att få resa till Taiwan och hämta sina barn. 
Överlämningarna behövde anpassas och förkortas för att minska risken för 
smittspridning. Detta till trots kunde 9 barn förenas med sina adoptivfamiljer och 
komma till Sverige. Barnen var i åldrarna 1 till 5 år vid ankomst till Sverige, och inga 
syskonpar förmedlades under året. Alla barn som anlände under 2020 förmedlades via 
Chung Yi Social Welfare Foundation. 

 

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 2020 kom det inte hem något barn från 
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Thailand p g a Covid-19 pandemin. DCY stängde för intervjutillfällen på myndigheten i 
april månad. Övriga styrelsemöten på både DCY och TRCCH var under året periodvis 
stängda vilket påverkade matchningar av nya barn och andra beslut. BFA hade ett par 
familjer under året som väntade på att få åka till landet och hämta sina barn. I slutet av 
november fick vi information om att DCY återigen kunde välkomna familjer att resa till 
Thailand och vara med på intervju på myndigheten. För svenska familjer gällde de att 
ansöka om turistvisum och certificate of entry på thailändska ambassaden i Stockholm. 
Resan var förbunden med covidtest, hälsointyg samt 14 dagars karantän på speciellt 
anvisade hotell i Bangkok. Två familjer från BFA reste under december månad till 
Thailand för att påbörja karantänvistelsen. 

Tjeckien   

 

I Tjeckien samarbetar BFA direkt med centralmyndigheten och har gjort det sedan 2004. 
Under våren 2019 fick BFA en förfrågan av de tjeckiska adoptionsmyndigheterna om vi 
kunde genomföra minst fem intervjuer med ungdomar adopterade från Tjeckien samt 
deras adoptivföräldrar. De tjeckiska adoptionsmyndigheterna genomförde även 
intervjuer med andra samarbetsländer. Resultatet blev en bok som publicerades på 
engelska under hösten 2020 som heter ”On the road to a new family”. Under 2020 
förmedlade BFA ett barn till en familj.  

Ungern 

 

Under 2020 förmedlade BFA 9 barn från Ungern till 7 familjer varav två syskonpar. 
Medelåldern på de barn som kom till Sverige var 4 år. Majoriteten av barnen matchades 
genom att BFA fick förfrågan om att söka familj till ett specifikt barn. Två familjer 
direktmatchades med barn av centralmyndigheten och regionerna i Ungern.  
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Pandemin påverkade de internationella adoptionerna i landet genom att Ungern stängde 
ned all internationell adoptionsverksamhet under perioden mitten av mars till mitten av 
juni månad. Det innebar att familjer matchade med barn ej kunde åka till landet och 
starta sin process och inga nya barn från Ungern blev tillgängliga för internationell 
adoption under perioden. När de startade upp verksamheten igen var det med 
restriktioner för inresande adoptivfamiljer gällande bl a Covid tester och beviljande från 
ungerska polisen för att kunna resa in i landet och påbörja sin process.   

Samarbetet med centralmyndigheten i Ungern har varit fortsatt gott och alla har jobbat 
hårt under pandemin för att matchade barn och föräldrar har kunnat sammanföras och 
slutföra sina processer.  

 

Myndighetskontakter  

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

MFoF har tilldelats medel från regeringen för olika projekt för adopterade. Projekten 
gäller under 2020-2021 och innebär enligt följande: 

 
- adoptionsspecifikt samtalsstöd för adopterade från 15 år, helt kostnadsfritt. 
- pilotprojekt med individuellt stöd i samband med ursprungssökning. 

 

MFoF fick också i uppdrag att ta fram en modell för tidigt stöd i samband med adoption, 
för att bidra till likvärdigt stöd över landet. 

Ny generaldirektör tillsattes i augusti 2020 – Per Bergling.  

Under 2020 fick även MFoF ställa om sin verksamhet och anordnade olika möten, tillsyn 
och utbildning via digitala forum.  

I november 2020 arrangerade MFoF en utbildning för oss adoptionsorganisationer där bl 
a Institutet mot mutor (IMM) föreläste om förebyggande antikorruptionsarbete. 

Statskontoret 
 
Statskontoret påbörjade under året sin utredning kring hur internationella adoptioner 
skulle organiseras i Sverige. Statskontoret genomförde ett par intervjuer per 
organisation och i november fick vi ta del av det första utkastet av utredningen där vi tre 
adoptionsorganisationer fick lämna feedback på faktadetaljerna. Utredningen kommer 
vara klar och presenteras i sin helhet i januari 2021. 
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EurAdopt och NAC  

BFA är medlem i både EurAdopt och NAC (Nordic Adoption Council). Inga fysiska möten 
ordnades under 2020 p g a panedmin. En gemensam chattgrupp anordnades för 
Euradoptmedlemmar där vi gemensamt kunde dela med oss kring nyheter och 
erfarenheter kring pandemins påverkan på adoptioner. 
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Medlemsverksamheten  

Allmänt  

 
BFA hade vid slutet av 2020 ca 650 medlemsfamiljer. På grund av pandemin har inga 
fysiska träffar såsom den årliga sommarträffen kunnat genomföras. Medlemstidningen 
har också varit vilande och ersatts av digitala nyhetsbrev. Råd och Stöd-verksamheten 
har varit vilande sedan 1 juni 2020. Råd och Stöd är en verksamhet där vi erbjuder 
rådgivning och stödsamtal till adopterade och adoptivfamiljer mot en avgift. På grund av 
pandemin så har det inte blivit varit möjligt att genomföra några fysiska 
medlemsaktiviteter, så medlemsgruppen har letat efter andra digitala alternativ. 

Medlemstidningen   

BFA:s medlemstidning utkom med ett nummer under 2020. Därefter tog styrelsen beslut 
om att tidningen skulle vara vilande under året p g a bristande resurser. Tidningen 
ersattes av digitala nyhetsbrev under 2020. 

Sommarträff   

Medlemsgruppen hade förberett för att genomföra sommarträff, men det gick inte att 
genomföra på grund av pandemin. Även en höstträff planerades, men även denna fick 
ställas in. 

Råd och Stöd  
 
BFA:s Råd och Stöd-verksamhet har under våren haft enstaka samtal på BFA:s kontor 
och via skype/telefon. BFA:s styrelse har tidigare fattat beslut om att erbjuda de familjer 
som adopterar genom BFA ett kostnadsfritt stödsamtal efter hemkomst. De flesta 
samtalen har varit med familjer som använt sig av detta erbjudande men även familjer 
som har varit hemma en tid med sitt barn hörde under året av sig till verksamheten.  
BFA ansökte om korttidsarbete för personalen fr om juni månad p g a Covid-19 
pandemin och med anledning av detta kom Råd och Stöd-verksamheten att vara vilande 
under resten av året. 
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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 2020 har haft 11 
månatliga telefonmöten. Under 2020 har gruppen med anledning av pandemin inte haft 
några fysiska möten. Dessutom arbetar tio fadderbarnsadministratörer ideellt med 
fadderbarnsverksamheten. 

Alla i Biståndsgruppen arbetar ideellt. En av gruppens medlemmar har deltagit under 
styrelsemötena. 

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. Påbörjat ett 
samarbete med Sponsorhuset där pengarna går till 90-kontot 
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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 medel till biståndsverksamheten. Gåvokorten är till förmån för speciella 
projekt. Våra nuvarande gåvokort bidrar till olika projekt i Kongo och Indien.  

Information genom BFA-tidningen 

På grund av Corona Pandemin började BFA med Nyhetsbrev i stället för BFA-Tidning. 
Gruppen har regelbundet skrivit artiklar till Nyhetsbrevet. 

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 

På grund av Corona pandemin så var vi tvungna att ställa in Sommarträffen 2020, även 
övriga medlemsträffar blev inställda. 

Verksamhet i länder 

Under året 2020 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) och det har skickats bistånd till ett projekt 
i Kenya Oloo School, Kenya. 

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.. BFA:s styrelse 
godkände i juni 2015 ett förslag till en fond, totalt 60000 kr skulle få användas. Kravet för 
godkänd ansökan var att tydliga mål för studierna skulle presenteras. Under 2020 
beviljades och utbetalades 2 stipendier. 

I Burundis huvudstad, Bujumbura, bidrar vi till verksamheten vid en liten medicinsk 
klinik som drivs av FEPAM.  

I Bolivia har BFA två biståndsprojekt.  

I La Paz stöttar BFA, IDAI, ett institut som i första hand arbetar med barn med 
funktionsnedsättningar. För ett antal år sedan byggde man med hjälp av BFA och en 
privat donation ett antal multisensoriska rum. Rum, som på olika sätt, stimulerar syn, 
hörsel, känsel med mera. BFA:s bistånd hjälper att hålla dessa rum upprustade och igång.  
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Utanför staden Cochabamba ligger Arque som är ett av de fattigaste distrikt i Bolivia. Där 
finns skolan Nucleo Educativo ”Nataniel Aguirre” som tar emot ca 300 barn som kommer 
från hela distriktet. Många barn har långt till skolan och har därför erbjudits möjlighet 
att sova över i skolan under veckorna som ett slags internat. BFA: s bistånd har i flera år 
nu riktats så att biståndspengar går till inköp av mat för de elever som bor kvar i skolan 
under veckorna.  

Under 2020 har skolan varit tvungen att stänga på grund av Corona pandemin. BFA 
kommer dock att fortsätta med biståndsverksamheten där så fort pandemin är över och 
skolan öppnar igen 
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Fadderbarnsverksamheten 

Verksamhet och organisation  

År 2020 hade BFA 601 faddrar till 655 barn i individuellt fadderskap och fadderprojekt 
där ytterligare ca 50 barn ingår. Fadderbarnsavgiften är 100-150 kr/månad. Den 
preliminära administrationskostnaden är 5% av avgifterna varav 5% går till BFA:s kontor 
avseende kostnader för fadderverksamheten enligt beslut i BFA styrelse. 

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 fadderbarn 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 fadderbarnet 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 2020 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 
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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.  

Aktiviteter BFA-Fadder  

23 verksamheter i nio 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  

· Burundi – individuellt fadderskap  

 

Normalt avslutas fadderstödet när fadderbarnen 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 fadderbarn 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.  
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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.  

 


