B A R N E N S VÄ N N E R
I N T E R N AT I O N E L L A D O P T I O N S F Ö R E N I N G

Välkommen till Barnens Vänner
Vi arbetar med att finna föräldrar till barn genom internationell adoption.
Vi är en mindre förening med stort hjärta som har mer än 40 års erfarenhet
av adoptioner. Totalt har vi sammanfört fler än 2 000 barn med adoptionssökande familjer över hela Sverige.

”Det är tyst. Nästan inte märkbart.
Men det hörs tydligt och taktfast.
I våra öron låter det som den vackraste symfoni.
Det är små, små andetag som går ut och in.
Andetagen tillhör en liten pojke.
Han ligger här alldeles bredvid.
Han sover. Och varje gång vi hör de nätta
andetagen gör våra hjärtan en volt. Han ligger här.
Han sover i vårt rum!”

De citat som finns i vår broschyr är hämtade från olika nummer av
vår medlemstidning där familjer delar med sig av sina tankar.
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”Efter en lång resa
både i form av barnlängtan, en
adoptionsprocess och en lång fysisk resa
till utlandet kände jag - nu står jag här
som en vinnare och ska få hämta våra
älskade barn”

Som sin egen...
”Ibland får vi frågan
varför vi valt att adoptera när vi
kan få biologiska barn. Svaret som
ligger närmast är, varför inte? När barn
redan finns och det som saknas
är föräldrar?”

Att få bli förälder är en ynnest. En väg till föräldraskap är adoption; att
bli förälder till ett barn som redan finns. Att adoptera - ta till sig som sin egen.
Barnet är hela tiden i centrum. Oavsett ålder, bakgrund eller behov
kvarstår faktum; barnet behöver en ny familj.
När ett barn får en ny familj kan det knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till en vuxen, få känna tillit och bygga upp en självkänsla.
Det kan ett barnhem aldrig erbjuda.

Att bli adoptivfamilj
Öppnar man upp för möjligheten att bli förälder till ett barn som redan
finns står man inför en spännande resa där det inte alltid blir som man
tänkt sig.

”Det har tagit väldigt många år
att komma dit vi är idag, men vi skulle aldrig
byta bort det mot något. All väntan, alla bakslag, allt
sådant bleknar. Den lycka vi känner nu med våra
barn överskuggar allt det tråkiga som ligger
bakom oss.”
”Finaste pojken vår,
nu är det vi”
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”Resan är över
men egentligen har den
bara börjat”

Väntan på att få det fantastiska beskedet att man har blivit adoptivförälder behöver inte vara lång och oviss. Som förälder får man sedan
växa tillsammans med sitt barn på den gemensamma livsresan.
För adoption är en livslång resa. Adoptivföräldrar förbereds genom en
föräldrautbildning som bland annat handlar om anknytning och språkbyte. Precis som alla föräldrar får man sedan den fantastiska förmånen
att fortsätta sin resa tillsammans med barnet, upptäcka vilka behov
barnet har samt växa i uppgiften att möta dem så gott man kan.

”För oss har det inneburit
en så stor glädje att adoptera. Vi har
givetvis varit väldigt glada och tacksamma för
de barn som har kommit till oss genom min mage,
men den här gången har glädjen varit dubbel.
Vi har fått ett barn – och han har
fått föräldrar!”
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”Det man kan
tänka på när man tar emot ett
lite äldre barn är att även om man
missat några år av barnets liv så
har man hela livet framför sig
tillsammans.”

”Varför ska vi vänta när det
redan finns barn som väntar?!”

”Alla våra barn har
speciella behov, och vem har inte
det? Alla människor har speciella
behov. För oss är vår son inget ”barn med
speciella behov”. Han är vår son.”

Barnen
Idag samarbetar Barnens Vänner med Kina, Taiwan och Hongkong.
Situationerna i dessa länder ser olika ut och förändras hela tiden, men vi
ser liknande skäl till varför barn behöver internationell adoption.
Bristande stöd till den biologiska mamman, omgivningens attityder eller
religiösa, kulturella och sociala förutsättningar är några förklaringar.
Positiv utveckling i många länder gör att fler och fler barn får en nationell adoptivfamilj. För något äldre barn, barn som är en syskongrupp,
har medicinska behov eller en social bakgrund som saknar acceptens i
ursprungsländerna är det fortfarande svårt att få den möjligheten.
Olika länder har olika krav på sökande, kostnader och väntetider och
detta ändras också hela tiden. Uppdaterad information hittar du därför
på vår hemsida.
Det vi ser är att väntetiden ofta har en stark koppling till den adoptivsökandes öppenhet inför barns behov och ålder och vi samtalar alltid
med våra sökande om detta.

”Det kanske mest
fantastiska med att adoptera
lite ”äldre” barn är att man
kan få en god inblick i sitt
barns tidigare liv”
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”Vi vill verkligen uppmuntra andra att söka medgivande
för syskon. Vi har fått en teknikintresserad
dotter, en konstnärlig dotter och en biltokig son;
allt på en gång! Och det är samtidigt så otroligt att
barnen får ha varandra”

De internationella regler för adoption slår fast...
•
•
•
•

Barnets bästa ska stå i centrum
Att växa upp i en egen familj är den viktigaste grunden för ett barns utveckling
Barnet ska i första hand få en adoptivfamilj i sitt ursprungsland genom
nationell adoption
Ingen otillbörlig vinst, varken ekonomisk eller annan, får göras av någon
som medverkar vid en adoption
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Adoptionsprocessen
Känns det krångligt att behöva gå igenom en hel process för att bli förälder? Vänd på perspektivet och tänk att det var du som var tvungen att
lämna ditt barn för adoption till en helt annan del av världen...

Steg 3 – Gör ansökan
Med vår hjälp gör ni i ordning er adoptionsansökan som skickas till
utlandet. Det görs i två steg. Först ger vi er ett beslut på att vi kommer
att förmedla er ansökan. Sedan gör ni klar er ansökan.

5. Resa

3. Gör ansökan

1. Anmälan

2. Kontakta Socialtjänsten

Steg 1 - Anmälan
Anmäl er gärna till Barnens Vänner redan innan ni börjar er medgivandeutredning. Ni kan spara tid och börja med förberedelser redan nu.

4. Väntan & barnbesked

6. Livet med barn

Steg 4 – Väntan och barnbesked
Vi ringer alltid ut det glada beskedet att en familj har blivit vald till barn.
Hur lång väntetiden blir varierar. Vissa adoptionssökande behöver inte
vänta alls och vissa väntar längre.

Steg 2 - Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten i er kommun gör en utredning så att Socialnämnden kan
ge er ett medgivande att ta emot ett adoptivbarn. Den skriftliga utredningen blir även en presentation av er i utlandet, vilket ställer krav på
dess innehåll. Vi hjälper er läsa er utredning i ett tidigt skede.

Steg 5 – Resa
Hur lång tid efter barnbeskedet som familjen kan resa för att möta sitt
barn varierar också. Likaså ser resan ser olika ut i olika länder t ex. i
fråga om längd på vistelsen och vilka formaliteter familjerna deltar i.

Innan ni får ert medgivande ska ni gå en obligatorisk föräldrautbildning
om adopterade barn och deras behov. Er utredare hänvisar er till de
kurser som används i er kommun.

Steg 6 – Livet med barn
Sen får ni följa barnets utveckling och göra uppföljningsrapportering.
Det är viktigt för våra utlandskontakter, men även för vår förening så
att vi får förtroende att fortsätta förmedla adoptioner. De kan också
underlätta om den adopterade senare vill söka sina rötter.
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Utöver förmedlingsverksamheten

Om Barnens Vänner

Nätverk
Vi arbetar för att det ska bildas nätverk av adoptivfamiljer då det är lärorikt, en trygghet och kul för både barn och familjer. Till vår hjälp har vi
t ex vår Facebookgrupp, medlemstidning och vårt årsmöte där vi träffas.

Vi är en auktoriserad, ideell förening som förmedlar adoptioner i enlighet
med FNs barnkonvention och Haagkonventionen. Våra medlemmar är
familjer i hela Sverige som vill adoptera eller har adopterat barn via föreningen. Kansliet finns i Norrbotten där några adoptivföräldrar år 1979
bildade föreningen under namnet Sri Lanka Barns Vänner.

Stöd till adopterade som söker ursprung
Barnens Vänner har en Jubileumsfond där adopterade kan söka bidrag
för att lära sig mer om sitt ursprungsland. Vi ger också tips om återresor och i vissa ursprungsländer kan vi förmedla kontakter till de som
vill söka sitt biologiska ursprung.

Vi vill värna om att ge varje familj ett personligt bemötande och vårt
arbetssätt bygger på att ni som medlemmar är delaktiga i er egen
adoptionsprocess.

”Som adopterad är det lätt att tänka att man blivit
bortvald men jag väljer att tänka att jag blivit vald till ett liv med bättre
förutsättningar av någon som älskade mig från första stund!”

				MFoF
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, är den
svenska myndighet som har det övergripande ansvaret för att adoptioner från andra länder sker på ett etiskt sätt och ger auktorisation till oss
svenska adoptionsföreningar. MFoF godkänner också de undantagsfall
då adoptioner kan göras utan förmedling av en adoptionsorganisation.

EurAdopt och NAC
I Norden och Europa finns sammanslutningar av adoptionsorganisationer. Vi är medlemmar i både Nordic Adoption Council och EurAdopt,
där erfarenheter utbytes och gemensamma adoptionsfrågor drivs.

Vill ni veta mer?
Bistånd
Barnens Vänner har också en biståndsverksamhet med mindre stödprojekt för särskilt utsatta barn som inte får chans att bli adopterade.
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På vår hemsida finns mer att läsa om vår förening, hur vi arbetar för
adoptionssökande, läs- och länktips mm. Ni är också varmt välkomna
att kontakta kansliet så hjälper vi er!

Barnens Vänner Internationell Adoptionsförening

E-post: bv@bvadopt.se Hemsida: www.bvadopt.se
Telefon: 0911-665 00 Adress: Västra Kajvägen 4, 94138 Piteå © Barnens Vänner

