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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 2021 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.

Organisation
Organisationsstruktur

Medlemmar
Årsmöte

Nyhetsbrev

Styrelse

Kansli
Adoption

Styrelsens
arbetsgrupper:
adoption,
bistånd/fadder,
medlem
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Styrelse
Styrelsen består av 8 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 Ida Brian, Anna
Tranmosse, Ville Myllyaho, Ann Nordlöf, Linnea Sandberg, Isabel Borrás Aulí samt Birgitta
Holm. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 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.

Kansli
På kansliet i Kungsbacka har anställd personal relevant kompetens såsom
socionomutbildning eller beteendevetarutbildning samt ekonomisk utbildning.
För närvarande har kansliet sex anställda, varav två, har tidsbegränsad anställning med
varierad sysselsättningsgrad och resterande fyra fastanställda.
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Adoptionsverksamheten
Adoptionsförmedlingen under året
Hösten 2020 lades budgeten för BFA:s verksamhet år 2021 med en prognos beräknad på
45 barn till 38 familjer. I december 2021 konstaterades att vi under året förmedlade 27
barn till 21 familjer. Även under 2021 kom pandemin att fortsätta påverka
adoptionsförmedlingen. Flera av våra länder hade under 2021 fortsatt restriktioner och
karantän.
BFA samt de blivande adoptivfamiljerna har varit tvungna att förhålla sig till de
restriktioner som gällde. Dessa restriktioner kunde med kort varsel ändras. BFA:s
personal på kansliet och även kontaktpersoner i utlandet har av den anledningen behövt
lägga mer resurser på varje familj inför varje resa.
Andra, direkta konsekvenser av pandemin, var att personalen på kansliet noterade att
det kom färre förfrågningar från utlandet om barn som söker familj.
Orsaken var att det tog längre tid i ursprungsländerna att utreda barnen och förklara
dem aktuella för internationell adoption. Följden blev att barnen blev kvar längre på
institution eller i fosterhem.
BFA vidtog de möjliga åtgärder som erbjöds från regeringens sida, även under 2021,
såsom korttidspermittering, äskande av medel från regeringen, samt fortsatte se över
besparingar/förändringar i vår egen verksamhet. Under sommaren 2021 tog bl a
styrelsen beslut om att höja Sverigeavgiften med 10 000 kr. Statsbidraget har varit en
stor hjälp och har använts till löpande utgifter i verksamheten. Bidraget, ca 55 500 kr per
barn, täcker dock inte de utgifter som varje adoption innebär. Vidare så har inga
utlandsresor för personal kunnat genomföras.
BFA hade under 2021 auktorisation för att samarbeta med sex länder, Thailand, Taiwan,
Indien, Tjeckien, Ungern och Litauen. Under sensommaren 2021 lämnade BFA:s personal
också in nya auktorisationsansökningar för våra samarbetsländer samt för att få
Sverigeauktorisation. BFA avvaktar fortfarande beslut från MFoF. Samarbetet med
Litauen avslutades dock 2021-12-31. För mer information om anledning till avslut, se
nedan under utlandskontakter.

Antal ansökningar
Antalet ansökningar i BFA:s adoptionsregistret var under året ca 120. I slutet av året hade
vi ca ett 40-tal familjer med handlingar i utlandet som väntade på barnbesked. Pandemin
fortsatte att påverka vår verksamhet under 2021 med minskade förmedlade adoptioner
samt ansökningar.
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Statistik förmedlade adoptioner
I statistiken nedan ses från vilka länder BFA har förmedlat barn ifrån under de senaste
fem åren.
Land

2017 2018 2019 2020

2021

Totalt
(19792021)

Indien
Sri Lanka
Polen
Vietnam
Taiwan
Bolivia
Litauen
Tjeckien
Ryssland
Slovakien
Thailand
Ungern
Bulgarien
Nepal
Kenya
Övriga
länder
Antal
anlända
barn

16
6
13
6
4
6
18
1
-

17
0
15
5
7
9
16
-

8
1
16
1
3
6
18
-

6
9
2
1
9
-

3
10
3
4
7
-

1 369
316
450
180
249
78
154
120
36
63
58
115
56
5
64
120

70

69

53

27

27

3 438

Barnen
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.
Ser man till statistiken så blir de barn som är tillgängliga för internationell adoption allt
äldre med en genomsnittlig ålder 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.
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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.
Barnens bakgrund utreds i utlandet enligt befintliga lagar och regelverk, och det är alltid
barnets ursprungsland som ansvarar för matchningen med en adoptivfamilj.

Statskontorets utredning klar
Statskontoret fick under 2020 i uppdrag av regeringen att se över organiseringen av den
internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Rapporten presenterades i januari
2021. Statskontorets bedömning är att den nuvarande organiseringen av
adoptionsverksamheten ger bäst förutsättningar för att säkerställa
barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten.
Vissa förbättringsåtgärder föreslås för att ytterligare säkra en hållbar och rättssäker
adoptionsverksamhet där barnrättsperspektivet sätts främst:
•

Kommunernas arbete med medgivandeutredningar bör samlas till och
genomföras av ett färre antal kommuner.

•

MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) bör förbättra det stöd
myndigheten ger till kommunerna.

•

MFoF bör inom ramen för sitt instruktionsenliga tillsynsuppdrag även kunna ge
viss rådgivning och stöd till adoptionsförmedlingarna.

•

MFoF bör samarbeta med övriga nordiska länder gällande tillsyn och
auktorisation för de samarbetsländer som de nordiska länderna har gemensamt.

•

Samarbetet mellan MFoF och UD bör fortsätta att förbättras i syfte att få tillgång
till information om ursprungsländerna.

•

MFoF bör göra minst två tillsynsresor per år till de ursprungsländer som Sverige
samarbetar med.

•

Regering bör ge ett uppdrag till MFoF att se över hur enskilda adoptioner ska
hanteras i Sverige.

•

MFoF bör i sin tillsyn fortsätta att följa upp hur förmedlingarna hanterar att
lämna ut adopterades arkivhandlingar.

•

MFoF bör uppmärksamma förmedlingarna på att de ska åtgärda sina ekonomiska
underskott. MFoF behöver också ha beredskap för att hantera framtida eventuella
avvecklingar av förmedlingar.
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Ny utredning på gång
I slutet av oktober 2021 meddelade Sveriges regering att en utredning ska tillsättas som
ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges
internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till i dag.
Utredningens lärdomar ska ge vägledning för utvecklingen av Sveriges internationella
adoptionsverksamhet genom att föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och
processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka
barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Uppdraget ska redovisas senast den 7
november 2023. (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/utredningav-sveriges-internationella-adoptionsverksamhet/ )

Mediarapportering om oegentligheter
BFA följde under våren debatten om adoption i media. Det var skakande skildringar som
vi fick ta del av och vi förstod att det skapade stor oro bland adopterade, adoptivfamiljer
och andra berörda. BFA fick ta emot samtal från både adoptivföräldrar samt även från
adopterade. Vi såg en ökning av adopterade som ville begära ut sina
adoptionshandlingar från BFA:s arkiv.
Utredningen som regeringen ska göra under 2022-2023 är bl a en konsekvens av de
adoptionskritiska rösterna och den medierapportering som skedde under våren. BFA
anser att en sådan granskning är nödvändig för att försöka få så många svar som möjligt
på de frågor och oklarheter som har framkommit.
Stora förändringar har skett genom åren för att stärka rättssäkerheten och
barnperspektivet i adoptionsprocessen. För att kunna förmedla internationella
adoptioner finns idag en mängd regelverk att förhålla sig till, både nationella och
internationella lagar samt konventioner. BFA ansöker om Sverigeauktorisation hos vår
tillsynsmyndighet, Myndigheten för föräldraskap och familjerättsstöd (MFoF). Det är
också de som ger oss auktorisation för att samarbeta med våra utlandskontakter. Ett
krav för att få samarbeta med ett land är att det finns en reglerad lagstiftning som följer
Haagkonventionen avseende internationella adoptioner. Haagkonventionen, som kom
1993, framhåller barnets bästa och klargör bland annat att internationell adoption enbart
är aktuellt i de fall man inte lyckas hitta en adoptivfamilj i barnets ursprungsland.
I en adoptionsprocess finns det flera steg som innebär att barnrättsperspektivet sätts
först, både i Sverige och i utlandet. Barnens bakgrund utreds i utlandet enligt befintliga
lagar och regelverk, och det är alltid barnets ursprungsland som ansvarar för
matchningen med en adoptivfamilj.
Genom samarbetsorganisationer som EurAdopt och NAC har BFA varit med och bidragit
till att gemensamma internationella överenskommelser tagits fram, för att ytterligare
öka rättssäkerhet och transparens i arbetet.
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BFA känner sig trygga med att det arbete vi gör idag säkerställer barnrättsperspektivet.
Vi fortsätter dock att sträva efter att ytterligare förbättra och utveckla
adoptionsverksamheten med målet att förmedla etiska och kvalitativa adoptioner med
barnets bästa i fokus.

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. På grund av Coronapandemin blev adoptionsprocesserna fördröjda under
året och tog längre tid. Det var möjligt att resa till Indien då indiska ambassaden gjorde
undantag och utfärdade visum till adoptivföräldrarna. De olika delstaterna har haft olika
regler gällande karantän, covidtest och andra restriktioner. Tre barn kom hem till sina
familjer i Sverige under 2021. Barnen var i åldrarna 1-3 år.
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Litauen

BFA har haft auktorisation för att förmedla adoptioner från Litauen sedan år 2000. BFA
har under åren förmedlat 154 barn från Litauen som har fått ny familj i Sverige. Vårt
samarbete med de litauiska adoptionsmyndigheterna har under alla år varit positivt och
professionellt samarbete där barnets bästa alltid har varit riktmärket för båda parterna.
Under de senaste åren har endast ett fåtal adoptioner förmedlats på grund av att det
inte längre finns så många barn tillgängliga för internationell adoption. Sociala
myndigheter i Litauen har själva lyckats hitta familjer och ta hand om de barn som
behöver en familj. Utifrån dessa omständigheter kommer därför BFA inte längre ansöka
om förnyad auktorisation om att samarbeta med Litauen från och med årsskiftet
2021/22.

Taiwan

I Taiwan samarbetar BFA sedan 2007 med två organisationer: Child Welfare League
Foundation (CWLF) och Chung Yi Social Welfare Foundation. Samarbetet med båda
organisationerna är stabilt och välfungerande. Under året har BFA inte kunnat
genomföra någon resa till landet p g a pandemin, vilket annars vanligtvis görs vartannat
år. Samarbetet har dock fungerat väl genom tät kontakt digitalt: främst via mejl och vid
behov även via videosamtal. De pågående adoptionsärendena har påverkats på många
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sätt av pandemin; särskilt tillstånd från myndighet för inresa, särskilt visum, negativt
PCR-test före avresa mm har krävts av adoptivfamiljer för att kunna resa till Taiwan. Väl
på plats har kraven varit enskild karantänsvistelse under två veckor på särskilt utsedda
hotell samt ytterligare en veckas ”self health management” innan överlämningen av
barnet kunnat ske. Överlämningarna har anpassats och förkortats för att minska risken
för smittspridning. En annan effekt av pandemin är att färre barn blivit färdigutredda
och klara för adoption, vilket resulterat i färre barnbesked och en förväntat något längre
väntetid på barnbesked framöver. Trots dessa svårigheter kunde 10 barn förenas med
sina adoptivfamiljer och komma till Sverige under 2021, varav ett syskonpar och en
syskontrio. Barnen var i åldrarna 1 till 6 år vid ankomst till Sverige. Ett barn förmedlades
via CWLF, övriga via Chung Yi.

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 Väntetiderna i landet har påverkats under
pandemin då en del styrelsemöten varit inställda och personal har turats om att arbeta
utanför kontoret. Detta har bl a inneburit att vissa beslut och utredningar på barn har
tagit längre tid. Familjerna som reste till landet fick ansöka om Certificate of Entry hos
thailändska ambassaden samt uppvisa covidtest och hälsointyg. Resorna var förbundna
med 14 dagars karantän på speciellt anvisade hotell i Bangkok. Karantänskravet togs bort
1 november för fullvaccinerade resenärer.
Intervjuerna på adoptionsmyndigheten genomfördes digitalt och familjerna fick endast
besöka barnhemmet en dag i samband med överlämnandet. Fyra barn kom hem till sina
familjer i Sverige under 2021. Barnen var i åldrarna 1-7 år.
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Tjeckien

I Tjeckien samarbetar BFA direkt med centralmyndigheten och har gjort det sedan 2004.
Under 2021 förmedlade BFA tre adoptioner från Tjeckien varav två barn var ett
syskonpar. Det krävdes noggrann planering för de tjeckiska adoptionsmyndigheterna att
ta emot familjer på plast p g a pandemin. Barnen var i åldrarna 2-7 år.
Ungern

Under 2021 förmedlade BFA 7 barn från Ungern till 5 familjer varav två syskonpar.
Medelåldern på de barn som kom till Sverige var omkring 4 år. BFA fick förfrågan om att
söka familj till alla barnen. Efter ansökan om barnet fick familjen det officiella
matchningsbeskedet av centralmyndigheten och regionen i Ungern.
Pandemin påverkade de internationella adoptionerna i landet även år 2021. Ungern
stängde ned all internationell adoptionsverksamhet under perioden mitten av mars till
mitten av april månad. Regionerna har arbetat hårt med att hinna i kapp med de
väntande barnens handlingar och ev utredningar efter stoppen under år 2020–2021.
När landet 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 digitala möte
har genomförts med BFA i stället för de resor och möten som BFA normalt brukar göra
till landet vartannat år.
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Myndighetskontakter
BFA:s tillsynsmyndighet är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
MFoF tilldelades året innan medel från regeringen för olika projekt för adopterade.
Projekten slutfördes under 2021 och i slutet av december fick MFoF besked om att
projekten får fortgå även 2022-2023.
- adoptionsspecifikt samtalsstöd för adopterade från 15 år, helt kostnadsfritt.
- pilotprojekt med individuellt stöd i samband med ursprungssökning.
Under hösten 2021 kunde MFoF genomföra sin tillsyn hos BFA fysiskt.

EurAdopt och NAC
BFA är medlem i både EurAdopt och NAC (Nordic Adoption Council). Inga fysiska möten
ordnades under 2021 p g a pandemin.
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Medlemsverksamheten
Allmänt
BFA hade vid slutet av 2021 ca 650 medlemsfamiljer. Medlemsgruppen har under året
2021 inte haft några fysiska möten pga den rådande pandemin. Vi har vid behov, ca 1
gång/månad haft möten via teams där vi diskuterat olika saker som kommit upp. Vi har
under året planerat för olika former av fysiska träffar för medlemmar i BFA men pga
ändrade restriktioner så har allt fått läggas på is. Vår förhoppning är att vi under 2023
ska kunna få till en sommarträff eller liknande.
Medlemsgruppen har arrangerat digitala träffar för väntande familjer där familjer som
adopterat berättat om sina adoptionsresor. Detta har varit mycket populärt och vår
förhoppning är att under 2022 fortsätta med detta.

Medlemstidningen
BFA:s medlemstidning har varit vilande under 2021 och ersatts av nyhetsbrev i digital
format.

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
Under mars månad tog styrelsen beslut om att lägga ner BFA:s Råd och Stöd-verksamhet
p g a ekonomiska prioriteringar.
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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 framför allt från
medlemsavgifter men också från donationer och insamlingar. Gruppen som arbetar med
Bistånds- och Fadderverksamheten består av sju medlemmar som alla arbetar ideellt.
Under 2021 har gruppen haft tio månatliga telefonmöten. I november hade Bistånd/Faddergruppen ett fysiskt möte. Gruppens ordförande ingår i föreningens 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
Gåvokort
I biståndsverksamhetens regi ger BFA ut gåvokort. Medlen från gåvokorten bidrar till
projekt i Kongo och Indien.
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Information genom BFA:s nyhetsbrev
Gruppen har regelbundet skrivit artiklar till Nyhetsbrevet.
Information på BFA:s hemsida
Bistånds- och fadderverksamheten presenteras på BFA:s hemsida där intresserade får
information om verksamheten.
Sommarträffen
På grund av Corona pandemin så var vi tvungna att ställa in Sommarträffen 2021
Verksamhet i länder
Under året 2021 har BFA Bistånd, 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).
I Kongo-Kinshasa har BFA Bistånd under några år också haft ett projekt som möjliggjort
för studiebegåvade fattiga ungdomar att läsa vid universitet. BFA:s styrelse godkände i
juni 2015 ett förslag till en fond, totalt 60 000 kr skulle få användas. Kravet för godkänd
ansökan var att tydliga mål för studierna skulle presenteras. Under 2021 har inga
stipendier utdelats. Detta har berott på den pågående pandemin.
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.
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 och sängutrustning för de elever
som bor kvar i skolan under veckorna.
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Fadderbarnsverksamheten
Verksamhet och organisation
År 2021 hade BFA 515 faddrar till 580barn 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 2021 pågått ett arbete att
utveckla nya och gamla kontakter i syfte att stödja så många barn som möjligt genom
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fadderverksamheten. Våra tio fadderadministratörer ser till att faddrarna får rapporter
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 (7) 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 två olika barnhem – individuellt fadderskap
· Bolivia i städerna La Paz och Santa Cruz - projektfadderskap
· 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.
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
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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 55 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 Kongo, Burundi och Vietnam.
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