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Ordföranden har sista ordet
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Sid 2 - 5

Rubriken ovan har valts efter visst och moget övervägande. Eftersom detta är den sista utgåvan av BV-tidningen så är det också mitt
sista avtryck i tidningen. Jag övervägde om jag skulle ge bidraget
rubriken Ordförandens sista ord, men jag tyckte att det kanske lät
väl drastiskt och ödesmättat, så jag valde ovanstående rubrik.
När Barnens Vänner avvecklas till våren, kommer jag att ha varit
ordförande i föreningen under tjugotre år, en avsevärd tid kan
tyckas. Hur det gick till när jag blev ordförande, skall jag berätta
om nedan.
Till att börja med startade hela processen med en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar, en utbildning som jag, som redan hade två halvvuxna barn, upplevde som helt onödig. Det var
då självklart för mig vad ett föräldraskap innebar. Utbildningen
skedde i FFIA:s regi och vi fick höra talas om FFIA och Adoptionscentrum. BV nämndes inte vid något tillfälle.
Sedermera blev det dags att börja undersöka adoptionsmöjligheterna och såväl FFIA som Adoptionscentrum var mer än lovligt
ovilliga att biträda och av en slump fick vi höra talas om Barnens
Vänner. Kontakt togs och den var mycket positiv och den mynnade
ut i att vi fick en underbar dotter från Kina, en dotter som fortfarande, efter tjugotre års samvaro, fyller mig med glädje och som
outtröttligt skäller och gnäller på mig för än det ena och det andra,
troligtvis och förhoppningsvis välmenande.
Hösten 1998 träffades vi första gången på Amandadagen den 26
oktober, men det var inte skälet till att Amanda heter som hon gör.
Det bestämdes något tidigare. Vi har nyligen firat vår tjugotredje
årsdag och varje år gör vi det med glädje.

Att få ett barn genom adoption skiljer sig känslomässigt omvälvande inte från att få ett barn den biologiska vägen. Jag vet för jag har
varit med om båda.
I början av 1999 blev jag uppringd av en person som presenterade
sig som valberedning för Barnens Vänner och jag tillfrågades då om
jag kunde tänka mig att bli ledamot av styrelsen, till vilken fråga jag
ställde mig positiv. Då kom nästa fråga och den var om jag kunde
tänka mig att bli ordförande. Även till detta ställde jag mig positiv
och så blev det också och ordförandeskapet har därefter fortsatt av
bara farten eller också har det funnits en brist på kandidater eller så
har medlemmarna varit nöjda med det arbete som utförts. Välj själv
vilket alternativ som framstår som mest plausibelt.
Ordförandeskapet har inneburit många glädjestunder. Bland det
första jag fick göra, var att ta emot en stor delegation från den kinesiska adoptionsmyndigheten, som då hette CCAA. Det har även
senare förekommit ett antal möten med delegationer från Kina.
Vid mitt första besök i Kina ställde George Tang vid China Travel
Service en Cadillac Brougham med chaufför till mitt förfogande.
Gissa om jag kände mig som en VIP. Nästa besök i Kina togs jag ned
på jorden för då fick jag åka omkring i en bil som hette Röda Stjärnan, inte lika mondän. Däremot har jag med familj blivit mycket väl
omhändertagna av George Tang vid varje tillfälle som jag besökt
landet. Vår kontaktperson i Kina, madame Liu, skall även omnämnas för hennes omtänksamhet och vänlighet. Många adopterande
har träffat madame Liu och hennes make, som fotodokumenterade
alla sina möten med familjerna. Jag har således haft glädjen att ha
besökt Kina vid ett flertal tillfällen och dessa har inneburit intressanta möten och besök på olika platser.
Mitt första besök i Taiwan innefattade, förutom möte med CSS och
Exportrådet, som upprätthöll de konsulära relationerna mellan Taiwan och Sverige, en uppvaktning av Sr Rosa på Cathwel, ett möte
som upprepades året därpå och som innebar en adoptionsrelation med Cathwel, ett
förhållande som fortfarande råder men
som nu är på väg att avslutas genom nedläggandet av BV.
Härutöver har jag varit delaktig i upprättandet av kontakt med Bulgarien, en kontakt som dessvärre inte utmynnade i några
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Vi försökte vid två tillfällen att upprätta en adoptionsrelation med Kambodja och blev mycket väl
mottagna där. Dessvärre blev det ingen fortsättning
där.
Har jag då blivit berikad genom ordförandeskapet?
I pekuniärt hänseende har det varit en katastrof. Det
hade varit bättre att vara ordförande för Volvo eller
SCA. Dessbättre har jag haft en hygglig ekonomisk
situation så jag har kunnat ägna mig åt mina åtaganden utan avseende på det ekonomiska utfallet.

Denna byggnad ligger i de centrala delarna. Den huvudsakliga olympiska arenan benämndes The Bird´s
Nest och den ligger i de nordvästra delarna. Pekingborna ställer sig frågande till varför ägget hamnat så
långt bort ifrån fågelboet.

Däremot har jag blivit rikligen belönad
genom de möten med alla människor som
jag haft och alla de platser som jag haft
förmånen att besöka och bese.

Vid mitt första besök i Kina fanns det cyklister överallt. Mycket transporterades på cykel. Numera är
cyklarna få och ersatta med bilar och det är inte bara
en och annan bil, utan de finns i massor. För några år
sedan läste jag, att det såldes 50 000 nya bilar enbart
i Peking per månad, det vill säga 600 000 stycken på
årsbasis. Detta har naturligtvis inneburit en trafiksituation som består i gigantiska bilköer. Dessutom är
Pekings trafiknät så inordnat, att det medför svårigheter att ta sig från ett ställe till ett annat. När jag var i
Peking hösten 1998 höll man på att bygga på ringväg
nummer 2. Senast jag var där, hade ringväg nummer
6 eller 7 färdigställt. Sedan 1998 har man byggt en ny
och betydligt större flygplats och det talas redan om
att även denna är för liten.
Som nämnts har jag haft tillfälle till olika upplevelser i samband med resorna till de länder med vilka
vi haft relation. Jag har sålunda sett Den Förbjudna
Staden, Himmelska Fridens Torg, Himmelens Tem-
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tid ansedd som världens högsta byggnad. Hissfärden upp och därefter ned var också en upplevelse,
liksom att åka snabbtåg mellan Taipei och Tainan, en
färd på nästa två timmar och 500 kilometer. Hastigheten var något över trehundra kilometer per timma.
Tainan var för övrigt Taiwans huvudstad ända till
dess att japanerna invaderade ön 1895 och därefter
bestämde att Taipei skulle vara den nya huvudstaden, bland annat med hänsyn till dess större närhet
till Japan.

genomförda adoptioner samt kontakt med Kenya,
med vilket land vi hade adoptionsrelation under
en följd av år. Även med Hongkong upprättades en
adoptionsrelation.

Jag har också fått besöka andra platser i Kina. Vid ett
tillfälle flög vi från Peking och landade någonstans,
oklart var. Därefter vidtog en sju timmar lång bilfärd
genom ett kargt landskap med vägar som bestod
av vägarbeten och håligheter och med en chaufför
som uppenbarligen hade förväxlat gaspedalen med
bromsen. När jag frågade George Tang om orsaken
till bilfärden blev jag informerad om att han trodde
att jag skulle föredra bil framför tåg. Den resan hade
jag helst gjort med tåg. Det visade sig att vi var på
besök i provinsen Gansu, ett nordligt beläget område. Vi blev vänligt emottagna på barnhemmet vi
besökte och avslutade visiten med middag med de
fantastiska människorna som hade hand om barnhemsverksamheten. Därefter åkte vi bil tillbaka i sju
timmar med samma chaufför.

pel och andra platser i Peking. Jag har också sett de
olympiska arenorna, dock innan spelens början 2008.
Den byggnad som verkligen tilltalat mig är dock
Pekings operahus, en byggnad som kan liknas vid
ett nedgrävt ägg, där den ena halvan är ovan mark.

Adoption ~ 4/ 2021

Trafiksituationen i Peking är sådan, att köer inte kan
undvikas, såvida man inte ger sig ut nattetid. Jag har
också upplevt att få stå i kö för att ta sig upp på Kinesiska Muren vid Badaling. Jag föredrar då att besöka
muren vid Mutianyuo, som ligger något längre bort,
men som är mindre turistiskt.
Även Taiwan har bjudit på ett antal upplevelser.
Bland annat att uppleva utsikten från Taipei 101, en
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I Kambodja åkte vi bil från Phnom Penh till Battambang i norra delen av landet. Även denna färd
gick på vägar som var fulla med hålor och färden
varade i ett antal timmar. Vi besökte många barnhem
av skiftande kvalitet.
Mitt besök i Kenya innefattade ett antal möten med
adoptionskontakter, familjer, myndigheter och även
ett besök på den svenska ambassaden. Det innehöll
också en smärre ” safariutflykt ” som företogs i Nairobis utkant och där transportmedlet var en normalstor taxi. Vi var fem personer inklusive chauffören
och det var trångt. Vi fick dock se ett antal djur, dock
inte The Big Five. En annorlunda upplevelse var inredningen i flygplanet som förde oss från Nairobi
till Mombasa. Invändigt var planet målat som en
djungel och med inslag av vilda djur, dessbättre icke
levande.
Sammantaget har jag haft en mycket intressant tid
som ordförande för BV och det har inte enbart handlat om utlandskontakterna, utan även om alla de
människor som jag haft nöjet att träffa vid årsmöten,
kontakter med den svenska adoptionsmyndigheten,
övriga adoptionsförmedlingar samt vid möte med
Nordic Adoption Council och EurAdopt samt också
med de styrelseledamöter som passerat genom åren.
En mycket stor glädje har kontakterna med vår fantastiska personal inneburit. Jag har således många
fina minnen att luta mig tillbaka mot när BV-tiden
är över och jag kan fortsätta att njuta mitt otium. Naturligtvis vill jag också rikta ett varmt tack till alla
medlemmar som, vid årsmötena, givit mig förtroendet att under dessa tjugotre år leda styrelsearbetet
för Barnens Vänner.
/ Thomas
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Eftersom ni nu håller i handen det sista numret av vår medlemstidning ska vi på de sidor som följer
försöka skriva ihop lite om de samarbetskontakter Sri Lanka Barns Vänner/Barnens Vänner haft
genom åren.
Det är, som ni säkert förstår, inte så enkelt att skriva om 40 års arbete med internationella adoptioner. Det är så mycket som har hänt och det skulle förmodligen bli en bok istället för en tidning... Så
vi hoppas att ni nöjer er med en sammanfattning.
Vi börjar med Sri Lanka, där ni också får läsa om hur själva föreningen bildades.
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Sri Lanka
- där allt började

D

en 7 juli 1979 föddes i Norrfjärden, en by utanför Piteå, adoptionsföreningen Sri Lanka Barns
Vänner, SLBV.

Det var familjer, som tidigare adopterat
privat, som ville att fler skulle få möjlighet
att bli föräldrar till barn från Sri Lanka.
SLBV ansökte hos Statens nämnd för
internationella adoptionsfrågor, NIA, om
auktorisation och detta beviljades under
andra halvan av 1979.

Personal framför barnhemmet

Niel

Eftersom de som startade föreningen
tidigare adopterat med hjälp av Mount
Lavinia Friendship Society, MLFS, och
dess grundare Mr Nelson Silva även kallad
Niel, föll det sig naturligt att fortsätta med
det samarbetet. Under första året förmedlades 179 adoptioner från Sri Lanka.
I början användes diabilder som
förberedelse inför resan
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Inom SLBV bildades ett biståndsutskott som tillsammans med MLFS bedrev olika projekt i Sri Lan-
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Barnhemmet
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ka, bland annat utdelning av mjölk och bröd vid
förskolor, fadderbarnsprogram och i flera byar borrades det brunnar för att byborna skulle ha bättre
tillgång till färskt vatten.

till Sri Lanka tog föreningen tillbaka namnet Sri
Lanka Barns Vänner, SLBV.
Antalet förmedlade adoptioner fortsatte att minska.
Mellan åren 1995 – 2007 genomfördes endast 14
adoptioner från Sri Lanka.

Alla blivande adoptivfamiljer deltog vid
domstolsförhandlingar i Sri Lanka där
också, i de allra flesta fall, även barnets
biologiska mamma deltog. Advokat Mr
Dhamsiri Fonseka bistod familjerna vid
domstolsförhandlingarna.

I början av 2010 gjorde vi ett sista besök hos DPCCS
i Sri Lanka. Syftet med mötet var att på plats få
träffa DPCCS och få mer utförlig information om
internationella adoptioner från Sri Lanka. Vi fick
träffa Mr Abayagunawardana, Commissioner hos
DPCCS, med ansvar för internationella adoptioner.
Mjölkprojektet hjälpte många

Under 1980 – 1990 talet stoppades adoptionerna ett
flertal gånger bland annat på grund av inbördeskriget i landet. I Sri Lanka kunde man också märka av
ett motstånd till internationella adoptioner varför
ett arbete med en ny adoptionslagstiftning påbörjades.
Från att endast förmedlat adoptioner via MLFS började föreningen i januari 1989 förmedla adoptioner
från statliga barnhem via Departement of Probation
and Child Care Services, DPCCS.
Sri Lanka ratificerade 1992 Haagkonventionen och
samma år trädde en ny adoptionslag i kraft i landet.
Den innebar bland annat att de barnhem som hade
rätt att förmedla internationella adoptioner måste
vara registrerade hos DPCCS. Av den anledningen
avslutades samarbetet med MLFS.

Barnrum på barnhemmet

Lalitha som många träffat

Trots vetskapen om att det skulle vara fortsatt svårt
att förmedla adoptioner från Sri Lanka hade vi kvar
auktorisationen fram till december 2013. Det var
trots allt i Sri Lanka allt började och det kändes så
tråkigt att behöva ge upp den kontakten.
Totalt förmedlade Sri Lanka Barns Vänner/Barnens
Vänner 1 270 barn från Sri Lanka.

Niels hotell, där många familjer bott, 2010

Många av dessa har åkt tillbaka och träffat
sina biologiska släktingar vilket värmer lite
extra i hjärtat på oss som haft förmånen
att fungera som länk mellan Sri Lanka och
Sverige.

Det blev allt vanligare att barnen adopterades inom
landet och antalet internationella adoptioner minskade drastiskt. SLBV började se sig om efter andra
samarbetsländer i Asien och vid årsmötet 1994 beslutades det att föreningen skulle byta namn från
Sri Lanka Barns Vänner till Barnens Vänner, BV.
Ett år senare, vid årsmötet 1995, beslutades det att
skilja på adoptionsverksamheten och biståndsverksamheten. Biståndet bildade då en egen förening
och eftersom den enbart skulle ansvara för bistånd
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Han berättade att det förmedlades ca 1000 nationella
och endast ca 40 internationella adoptioner per år.
DPCCS hade vid tiden för vårt besök ca 5000 familjer i kö för att adoptera nationellt och ca 400 familjer
i kö för internationell adoption. Utifrån dessa siffror
uppskattade Mr Abayagunawardana att väntetiden
från det att DPCCS tagit emot en ansöka och fram
till barnbesked skulle dra sig upp mot 4 år. Det som
eventuellt skulle kunna korta ner väntetiden var om
någon av de sökande härstammade från Sri Lanka.
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År 2000 invigdes Mu-En vilket möjliggjorde att
fler barn i behov av ett boende kunde beredas en
plats och antalet anställda ökade för att ge barn som
ibland hade svåra förutsättningar, god och professionell omvårdnad. Barnen kom via sociala myndigheter men det förekom även att familjer som inte
kunde ta hand om barnen vände sig direkt till CSS.

Samarbetet med CSS var inledningsvis lite
trevande men i takt med att åren gick och
förtroendet mellan Barnens Vänner och
CSS byggdes upp ökade antalet
ansökningar.

CSS
- vår första kontakt i Taiwan!

N

är adoptionerna från Sri Lanka minskade i slutet av 1980-talet undersöktes möjligheterna att
inleda samarbete med fler utlandskontakter. Den
första nya samarbetskontakten skapades med organisationen Christian Salvation Service, CSS i Taiwan. Barnens Vänner hade under 1993 haft kontakt
med CSS, som är en kristen organisation. Kraven
på de sökande var; fem års äktenskap, ej fyllda 45
år, barnlösa av medicinska skäl, friska, aktiv kristen
tro, förstagångsföräldrar.

Under 90-talet var inte sociala medier en informationskanal så vi sökte ofta familjer till CSS genom
att annonsera i kristna tidningar och på så vis berätta om CSS och deras program.
I början av samarbetet så var den vanligaste bakgrunden, som tidigare nämnts, till adoption unga
mammor som blivit gravida och som saknade stöd
i sitt nätverk. CSS har alltid, om det varit möjligt,
inkluderat den biologiska mamman och även andra
närstående i adoptionsprocessen. Detta har inneburit att i de flesta adoptioner som skett har den biologiska mamman varit med och valt familj till sitt
barn. Efter adoptionen har CSS socialarbetare fortsatt att arbeta och vara ett stöd för den biologiska
mamman och många biologiska mammor och släktingar har fortsatt att följa barnens uppväxt genom
att ta del av de uppföljningsrapporter som skrivs.

CSS arbete med Paula H. Voigtmann och Georgie
Hsieh i spetsen, inriktade sig på att hjälpa och stötta
barn och kvinnor i kris. 1983 startades det första
barn och mödrahemmet i Hualien. Det var svårt då
att vara ung, ogift och ensamstående mamma.
Även om mycket har hänt under de år vi samarbetat med CSS, så är det fortsatt svårt att vara ensamstående om man inte har ett starkt stöd av sin familj,
där ofta både mor och farföräldrar är involverade
och hjälper till med barnen.
Under åren har CSS vid några tillfällen bytt sina
lokaler och områden utifrån förändrade förutsättningar. Som lite kuriosa kan berättas att med hjälp
av skådespelaren Richard Gere startades under
åren 1993–1998 en 3 årig kampanj där man samlade
in ekonomiska medel för att kunna öppna ett nytt
barnhem.
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Thomas, Donna, Carin och Paula i början
av 2000-talet

Paula och Georgie
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I takt med den nya adoptionslagstiftningen som
togs i bruk 2012, där det bestämdes att alla adoptionsorganisationer i Taiwan ska arbeta med både
nationella och internationella adoptioner, kom även
barnens bakgrunder att förändras. Många barn
kom från mer komplexa bakgrunder och kunde
även vara lite äldre då de fick sin adoptivfamilj. CSS
som en kristen organisation, med en uttrycklig önskan om att barnen ska få växa upp i kristna familjer
hade svårt att få tillräckligt många taiwanesiska fa-
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Lisbeth, Donna och Carin vid
sista mötet

Memories of Mu En

Vi tipsar igen om att CSS gjort en film om barnhemmet
Mu En där många barn som fått ny familj genom adoption
har bott. Den finns på
www.youtube.com/watch?v=1iMfvyS8R6M
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För drygt 26 år sedan, i början av 1995 kom de två
första adoptivfamiljerna hem från Kina med sina
barn.

miljer vilket gjorde att de nationella adoptionerna
inte ökade i den takt som myndigheterna krävde.
2019 meddelande CSS att de skulle avveckla sin förmedlingsverksamhet då myndigheterna inte ville
förnya deras licens för internationella adoptioner.
Vid denna tidpunkt hade CSS arbetat fram ett fungerande program där nationella adoptioner ökat
,men kunde av olika skäl inte fortsätta bedriva sin
verksamhet.

Tillvägagångssättet och adoptionsprocessen i landet var på samma sätt då som det
kom att bli för de kommande familjerna de
följande cirka 20 åren. Man reste till provinsen där barnen fanns, adoptionsarbetet
och alla dokument var klara och man fick
bakgrundsinformation och ofta möjlighet
att besöka barnhemmen.

I dagsläget finns kontoret kvar i Taipei. Där tar de
emot uppföljningsrapporter och har kontakt med
biologiska familjer. De är även behjälpliga vid besök då adopterade ensamma eller tillsammans med
sin familj vill komma och hälsa på och eventuellt
träffa sina biologiska familjer.
Sammantaget har 204 barn kommit till 135 familjer i
Sverige. Av dessa är några biologiska syskongrupper.

Under de 14 dagarna man var i Kina var programmet redan på den tiden fyllt med aktiviteter och besök då de gärna vill visa alla de sevärdheter som
Kina har så många av.

Kina
- en ny era påbörjas!

U

ngefär samtidigt som samarbetet inleddes med
CSS i Taiwan beviljades Barnens Vänner auktorisation av NIA (Statens nämnd för internationella Adoptioner) att också förmedla adoptionsansökningar till Kina.
I medlemstidningen nummer 4, 1994 kan man läsa
om den första resan till Kina. Internationella adoptioner från Kina handlades inledningsvis av två
olika kinesiska myndigheter; Justitieministeriet och
Civilministeriet vilka det sistnämnda Barnens Vänner samarbetade med.
1996 samordnades arbetet med adoptioner till en

12

K
i
n
a

ny myndighet; China Centre of Adoptions AffairsCCAA som då ansvarade för adoptionsverksamheten.
Barnhem i provinserna rapporterade till CCAA om
barn som fanns på barnhemmen och som var i behov av familjer.
CTS- China Travel Service var utsedd av adoptionsmyndigheten att lotsa adoptivfamiljer i Kina under
vistelsetiden i såväl Beijing som i provinserna. George Tang som många av våra familjer träffat genom åren planerade familjernas adoptionsresor och
har sedan även hjälp många familjer som gjort återresor till Kina.
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Väntetiden på att få ett barnbesked från Kina var
i början mycket kort. Efter att en ansökan skickats
till CCAA tog det bara 8–10 veckor innan man fick
ett formellt barnbesked. Resan skedde vanligen ca
3 veckor efteråt så sammantaget var det korta väntetider. 18 barn kom från Kina via Barnens Vänners
förening det första året 1995. Många barn fanns på
barnhem och åren som följde skickades många ansökningar och många barn fick familjer i Sverige.
1997 blev Mrs. Liu Jinming Barnens Vänner kontaktperson i Beijing. De allra flesta av våra familjer har haft förmånen att få träffa henne i samband
med familjernas resa till Kina. Hon var behjälplig
med översättningar av barnbesked, uppdateringar,
uppföljningsrapporter och var vår förlängda arm
gentemot adoptionsmyndigheten. Hon hade en
mycket god relation med CCAA och hjälpte till med
alla förekommande frågor. När det emellanåt blev
adoptions-stopp (fågelinfluensan och SARS var två
skäl att tillfälligt stoppa alla adoptionsresor) kunde
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CCAAs kontor

Senare CCCWA
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hon hjälpa till med information som lugnade alla
som var i färd med att hämta sina barn.

I samband med ett besök i Sverige uttryckte
hon så målande vackert vad hon fått erfara
under alla år och beskrev att våra familjer
behandlade sina barn som pärlor i ett vackert pärlhalsband.

Under 90-talet och början av 2000 talet hade Kina
en strikt ettbarnspolitik och många barn fanns på
barnhemmen och behövde nya familjer. Ettbarnspolitiken var en form av lagstadgad familjeplanering i Kina. Den introducerades 1979 för att bromsa
landets befolkningstillväxt, och avvecklades formellt 2015.

Mrs. Liu Jinming och Mr. George Tang

2005 ratificerade Kina Haagkonventionen. I juli månad 2008 fick Barnens Vänner licens att arbeta med
ett nytt online system där information samlades om
barn med något i förväg särskilt behov. Barnhemmen rapporterade in i systemet då de hade barn
som var i behov av familj.
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2011 bytte Kinas adoptionsmyndighet namn till
China Center for Children´s Welfare and Adoption
förkortades CCCWA och fick flera nya ansvarsområden.

Foto taget av en av "våra "familjer

Ettbarnspolitiken såg dock inte likadan ut i hela
Kina och det kunde skilja sig mellan provinser, städer och landsbygd. I takt med den snabba utveckling som skedde i Kina där både det ekonomiska
och sociala välståndet ökade tillät man allt eftersom
kinesiska familjer att adoptera ett andra barn genom nationell adoption.
Barn som fanns på barnhemmen och som haft ett
i förväg känt, litet eller stort särskilt behov, hade
svårare att få en adoptivfamilj i Kina. Barnen var
ofta i behov av medicinsk hjälp men även rehabilitering och träning som kunde vara svårt att ge för
en kinesisk familj. Många av dessa barn fick familjer
genom internationell adoption. 2015 övergavs den
lagstadgade familjeplaneringen och numera tillåts
både två och tre barn i familjen.

Familjer som förberett sig och var öppna för barn
med olika särskilda behov kunde via oss, aktivera
en ansökan för ett specifikt barn. I början hade vi
48 timmar på oss att fullfölja en ansökan. Tiden förlängdes sedan till 72 timmar men målsättningen var
att barnet skulle få en familj så snart som möjligt.
Ur ett barnperspektiv var den korta handläggningstiden bra men tidspressen ställde stora krav på alla
involverade då bland annat läkarutlåtande och en
rehabiliterings-plan skulle bifogas ansökan inom 48
respektive senare, 72 timmar.

Under åren har många besök gjorts i Kina och
många myndighetspersoner har bytts ut. Vi har
även haft besök i Sverige och samarbetet har fungerat väl. Väntetiderna har även varierat stort under
alla år. Färre barn finns nu på barnhemmen och de
nationella adoptionerna har ökat.
Väntetiden på ett barnbesked under de senaste åren
har överstigit 10 år vilket medfört att antal ansökningar minskat drastiskt. 2018 gjordes den sista
adoptionen och samarbetat avslutades 2020.

Ett barnhem i början av 2000-talet

Sammanlagt under alla år samarbetet
pågått har 833 barn kommit från Kina till
sina familjer genom Barnens Vänner adoptionsförening. De människor vi mött har
varit mycket engagerade och haft ett tydligt
mål att barnens bästa är högsta prioritet.

Barnhem i början av 2000-talet

Adoption ~ 4/ 2021
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Cathwel prioriterar barnlösa par och de har inte
haft samma krav gällande aktivt engagemang i en
kyrka som CSS. Den biologiska familjen har i de
flesta fall varit involverade i adoptionen och man
har varit mån om, precis som CSS, fortsätta att hålla
kontakten och stötta den biologiska mamman.
För att öka de nationella adoptionerna så infördes,
som tidigare nämnts, i juni 2012 nya regler i Taiwan
vilket påverkade Cathwel och övriga sociala serviceorganisationer. De som arbetade med internationell adoption var från och med nu även ålagda att
arbeta med nationella adoptioner. De skulle även
utbilda och utreda blivande adoptivfamiljer i Taiwan. Efter genomförd utredningen utvärderades
familjen av en grupp bestående av socialarbetare,
läkare och psykologer.

Cathwel
- vår andra kontakt i Taiwan!

Från att tidigare kunnat göra privata nationella
adoptioner till att utbildas och även utredas var en
stor förändring. Intresset för att genomgå föräldrautbildning samt utredning var inledningsvis svalt
och det fanns, åren efter den nya regeln infördes, få
utredda familjer i Taiwan. Allt eftersom ökande antal utredda familjer och de nationella adoptionerna
ökade i antal.

2

002 påbörjades samarbete med Cathwel Service
i Taipei. Sr. Rosa Wang ansvarade för barnhemmet och året efter samarbetet tog sin början byggdes
ett nytt barnhem, Jonah House, beläget en bit utanför stadskärnan. Nya regler för barnhem som gällde
innanför stadskärnan gjorde det mer fördelaktig att
bygga utanför, vilket Sr. Rosa och Cathwel´s styrelse förutsåg.

En databas upprättades under samma tid och alla
barn som var i behov av en permanent lösning och
en adoptivfamilj inrapporterades till databasen.
Där fanns information om aktuellt barn tillgänglig
inledningsvis i 45 dagar. Ibland förlängdes denna
tid ytterligare. Om det inte fanns en familj i Taiwan
så påbörjades sökandet efter en internationell adoptivfamilj. Att detta tillvägagångssätt följdes kontrollerades senare då ärendet handlades i domstolen.

Jonah house har plats för barn i åldern
0–18 år. Sammantaget uppgår antalet platser till cirka 80. Det finns även 8 platser
för gravida mödrar som behöver få ett
boende på grund av olika omständigheter.
Barnen kommer från olika platser i Taiwan
till Jonah house genom de sociala myndigheterna, sociala välgörenhets/service
organisationer, sjukhus, domstolar eller
från familjer som kontaktar dem direkt.
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Generellt så adopterade familjer i Taiwan små barn
med en okomplicerad bakgrund. Lite äldre barn
som haft en svårare start i livet fick oftare en familj
genom internationell adoption. För familjer som
ville skicka en ansökan till Taiwan så var det därför viktigt att vara öppen för att barnen kom från
ibland komplicerade förhållanden. Samma situation gäller fortsatt.
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Under alla år har väntetiderna på barnbesked varierat. 2007 infördes ett stopp för nya ansökningar.
Därefter begränsades antalet ansökningar till max
20.
Väntetiden var 2010, trots begränsningar, 3–4 år
men kom att minska eftersom till ca 12–24 månader. Väntetiden berodde då och beror fortsatt på familjernas öppenhet för såväl ålder som barnets bakgrund och vilka barn som Cathwel blir ombedda att
hjälpa få en familj.
Cathwel var tidiga med att börja använda Skype
möten i förberedande syfte. Familjerna fick även
möjlighet att gradvis introduceras för sitt barn då
de kom till Taiwan vilket underlättade för barnet.
Detta arbetssätt har fortsatt utvecklas genom åren
och man lägger stor vikt vid att förbereda barnen
innan adoptionen sker. Familjer skickar fotoböcker,

filmer och annat som kan underlätta för barnet och
Skype möten sker regelbundet under väntetiden.
Cathwel är en välfungerande organisation att samarbeta med. De värnar om alla inblandade i en
adoption och är mån om att kontakten upprätthålls
efter en adoption.
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Årsmöte 2022!

Uppföljningsrapportering är av stor vikt.
En vision de delar är att barnet ska känna
att de har, utöver sin familj i Sverige även,
om möjligheten finns, en familj i Taiwan
och en förhoppning om att kunna mötas i
en framtid igen både i Taiwan och i Sverige.

Årsmöte 2022

I skrivande stund har 60 barn kommit till
49 familjer i Sverige

Efter att de senaste två åren, 2020 och 2021, varit hänvisade till digitala årsmöten känns det bra nu kunna börja planera för ett årsmöte där vi kan träffas IRL, eller som vi äldre
säger; i verkligheten.
Det blir, som ni säkert förstår, lite annorlunda mot tidigare årsmöten men planen är att vi den 2 april träffas
i Skarpnäck kyrka där vi varit flera gånger förr. Vi börjar dagen med årsmötesförhandlingar och därefter ett
par timmar med mingel och fika. Denna gång serverar vi inte någon lunch men vi bjuder på kaffe och macka.
Vi avrundar dagen vid 14-tiden och lämnar då över till en ny föreningen som vi hoppas ska få många medlemmar – Svensk-Taiwanesiska adoptivfamiljer – som ni kan läsa mer om på nästa sida.
En separat inbjudan till årsmötet kommer att skickas i början av 2022.

Extra årsmöte 2021
Den 9 november hölls, i enlighet med Barnens Vänners stadgar, ett extra årsmöte som fastställde beslutet om avveckling av föreningen. Det innebär att arbete kan fortsätta enligt plan vilket bland annat innebär:
•
•

•

18
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De familjer som påbörjat sin adoptionsprocess hos Cathwel Service i Taiwan och inte hinner slutföra den via Barnens Vänner kommer att flyttas över till Adoptionscentrum.
De familjer som fortfarande har uppföljningsrapporter kvar att skicka till Christian Salvation Service och Cathwel
Service i Taiwan kan, om de så önskar, göra detta med hjälp av Adoptionscentrum. Detsamma gäller uppföljningsrapporteringen till Kina.
Förhoppning finns att Adoptionscentrum även tar över samarbetet med St Lucy i Taiwan både när det gäller förmedling av adoptioner men även uppföljningsrapportering för de familjer som redan adopterat. I skrivande stund
har inte något beslut i frågan kommit från St Lucy man vår förhoppning är att ett positivt besked inte ska vara allt
för långt borta.

Adoption ~ 4/ 2021
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Svensk-Taiwanesiska adoptivfamiljer
Vi som står bakom detta brev är några föräldrar som uppskattar det arbete som
föreningen Barnens Vänner gjort för våra barn och oss. En av de saker som vi
värdesätter, har varit möjligheten för våra barn att kunna träffa andra adopterade barn
från Taiwan. Genom Barnens Vänners årsmöten har vi kunnat möta och lära känna
andra ”Taiwanfamiljer”. Utifrån dessa möten har livslånga vänskapsband skapats,
vilka även underhålls via privata träffar. Denna gemenskap vill vi att fler familjer ska
få möjlighet att uppleva. Vi tror att ett årligt återkommande, ”officiellt” evenemang
som ett årsmöte är, kan bidra till att ännu fler vänskapsband knyts.

Kenya
– första samarbetslandet utanför Asien

För att skapa en fortsatt plattform för detta har vi bestämt oss för att gå samman och
bilda föreningen Svensk-Taiwanesiska adoptivfamiljer.

Syftet med föreningen är att:
•
•

skapa tillfällen och möjligheter där familjer med barn som adopterats från
Taiwan kan träffas och umgås.
att försöka hålla kontaktuppgifter till Mfof och organisationerna uppdaterade
i föreningens Facebookgrupp.

Årsmöte

Föreningen kommer att ha sin första träff samma dag som Barnens Vänner har sitt
sista årsmöte. Barnens Vänners årsmöte kommer att äga rum i Skarpnäcks kyrka i
Stockholm lördag 2 april 2022.

Medlemskap

Vi vill att så många som möjligt är med i denna förening. Medlemskapet kommer att
vara lika med att man är med i föreningens Facebookgrupp. Vill ni/du vara med i
föreningen, sök på Facebook efter ”Svensk-Taiwanesiska adoptivfamiljer” och gå med!
Där kommer inbjudan till årsmötet att läggas ut. Har du några frågor, kontakta någon
av oss nedan.
Joakim Stoppenbach joakim.stoppenbach@gmail.com 0734–16 30 55
Sammankallande för uppstartsgruppen (har adopterat från CSS 2011 och 2015).
Mia Tagemark mia.tagemark@gmail.com 0708-39 00 10
(har adopterat från S:t Lucy 2015 och 2018).
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r 2007 ansökte vi om auktorisation för att förmedla adoptioner från Kenya. Myndigheter
och organisationer i Kenya ansåg att barn som inte
kunde få en adoptivfamilj i Kenya skulle få chans
till en ny familj genom internationell adoption.
Kenya hade i början av 2000-talet uppdaterat sin
adoptionslagstiftning och under ett antal år utvecklat arbetet med adoptioner och samma år som vi
ansökte om auktorisation skrev de under Haagkonventionen.
När vi fick vår auktorisation beviljad av MIA kunde
vi gå vidare med nästa steg; att ansöka om auktorisation hos den Kenyanska centralmyndigheten,
Adoption Committe, som senare bytte namn till National Adoption Committe, NAC. Auktorisationen
beviljades första gången 2008 och därefter fick vi
varje år ansöka om att få den förnyad. Det var också
NAC som godkände ansökningar från de familjer
som ville adoptera från Kenya.
I Kenya samarbetade vi med Little Angels Network,
LAN, som var den största av tre auktoriserade or-
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ganisationer i landet. I början av vårt samarbete
var Mr Muteru Njama CEO hos LAN, en befattning
som Susan Acheng’ Otuoma tog över när Muteru
avslutade sin anställning.

Med anledning av den långa vistelsetiden
i Kenya trodde vi inte att det skulle bli
så många som ville ansöka om adoption
därifrån men där tog vi fel. I takt med att
familjer som tagit chansen att adoptera
från Kenya berättade om sina positiva upplevelser, samtidigt som väntetider i många
andra länder ökade, skickades fler och fler
ansökningar till Kenya från många olika
länder.

LAN samarbetade med ett flertal barnhem. När de
fick information om att ett barn var i behov av familj fick LAN i uppdrag att, tillsammans med polisen, utreda barnets bakgrund. LAN sammanställde
även andra dokument från lokala organisationer
och myndigheter, exempelvis dokument från domstolen där det framgick att barnhemmet var vårdnadshavare av barnet.
En Case Committee, bestående av bland annat socialarbetare, advokater och psykologer, representerade barnets rättigheter. Utifrån de dokument
som LAN skickat till dem skulle de fatta beslut om
barnet var i behov av adoption. LAN fick därefter
i uppdrag att hitta en adoptivfamilj, i första hand
en familj i Kenya, men om det inte var möjligt, en
internationell adoptivfamilj.

NAC hann inte behandla alla ansökningar under
sina möten utan dessa kunde få vänta flera månader innan dessa behandlades. I förlängningen innebar det betydligt längre väntetid på barnbesked än
vad som gällde i början av samarbetet.

Två olika barnhem

I maj 2009 skickade vi den första ansökan till Kenya
och fem månader senare fick familjen ett barnbesked. Sen gick det undan; bara två veckor efter att
familjer fått besked om barn satt de på ett flyg till
Kenya.

Samarbetet med Kenya fick ett abrupt och det värsta tänkbara slut. I november 2014 kom en första
information om att den kenyanska regeringen tagit
beslut att stoppa internationella adoptioner från
landet. Stor oklarhet rådde då det dröjde länge innan någon officiell information kom. I februari 2015
konstaterade dock LAN att de fått ett dokument
från regeringen att det sedan november 2014 rådde
ett moratorium för internationella adoptioner från
Kenya.

De familjer som adopterade från Kenya fick
bereda sig på en lång vistelsetid i landet.
Processen tog i snitt åtta månader men
det var inte ovanligt att den landade på tio
- tolv månader. Under den tiden deltog familjen i minst två domstolsförhandlingar.

Det var sedan High Court, först i Nairobi och senare
även i Mombasa, som utfärdade adoptionsbeslutet.
Därefter utfärdade NAC ett adoptionscertificat enligt Haagkonventionen vilket gjorde att adoptionen
genast blev gällande i Sverige.
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Svenska skolan där många familjer
brukade träffas

Under de kommande fyra åren gjordes otaliga försök att slutföra de adoptioner som stoppades med
anledning av moratoriet men det gick inte att lösa.

Lägenheter som svenska familjer
kunde bo i

Adoption ~ 4/ 2021

I mars 2015 kom den sista familjen hem från Kenya
efter en vistelse i landet på sju månader. Det blev
totalt 13 barn som mellan 2008 – 2015 fick familj i
Sverige genom Barnens Vänner.
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som har hand om nationella adoptioner i Hongkong träffas socialarbetare en gång i månaden och
försöker matcha barnen med en nationell adoptivfamilj. Om de efter tre möten inte lyckats hitta en
lämplig familj, blir barnet aktuellt för internationell
adoption. I dessa fall får adoptionsorganisationer
som ISS i uppdrag att administrera den internationella adoptionen, vilket bland annat innebär att de
får matcha barnet med en utländsk familj. Matchningen godkänns sedan av SWD.

Hongkong
– få adoptioner men ack så viktiga!

S

amma år som vi fick auktorisation att förmedla
adoptioner från Kenya, närmare bestämt 2008,
fick vi även auktorisation att förmedla adoptioner
från Hongkong.
International Social Services, ISS, Hongkong
branch, som sedan blev vår samarbetsorganisation,
hade uttryckt ett intresse av att hitta fler samarbetspartners i utlandet. Precis som i Kenya räckte det
inte med auktorisation från svensk myndighet utan
vi fick även ansöka om auktorisation hos ansvarig
myndighet i Hongkong, Social Welfare Department, SWD.
Hongkong var då ett väldigt konkurrenspräglat, individualistiskt samhälle, vilket gjorde att barn med
någon form av i förväg känt särskilt behov, eller
kom från en familj med brokig bakgrund hade svårt
att få en adoptivfamilj i Hongkong.
Hongkong är en av Kinas särskilda administrativa
regioner och har ett separat adoptionssystem och en
egen adoptionslagstiftning.
SWD har en väldigt central roll i arbetet med adoptioner. De auktoriserar både organisationer i Hong-
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kong och utländska adoptionsorganisationer som
förmedlar internationella adoptioner. SWD godkänner också alla adoptivsökande familjer, utreder
barns bakgrund, samt fattar beslut om att barn behöver adoption.
På samma sätt som i Sverige får SWD vetskap om
barn som inte kan tas omhand av, eller inte mår bra
hos sina biologiska familjer. Familjerna får stöd för
att barnet ska kunna vara kvar hos dem, men är det
inte möjligt placeras barnen i familjehem eller i små
familjeliknande grupper.
SWD utreder barnens bakgrund i samarbete med
barnets föräldrar, släktingar, skolor och läkare. I
vissa fall har barnets föräldrar vårdnaden om barnet och lämnar sitt samtycke till att barnet ska adopteras. I andra fall har barn omhändertagits av myndigheterna och SWD står som barnets guardian,
tillfälliga vårdnadshavare, och är den som godkänner att barnet får adoption.
När SWD efter utredningen av bakgrunden beslutat att barnet ska få en ny familj genom adoption,
kontrolleras det i första hand om barnet kan få en
adoptivfamilj i Hongkong. Då SWD också är de
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Första besöket hos ISS

Adoptionsproceduren i Hongkong skiljer sig åt om
man jämför med de andra samarbetskontakter vi
haft. Ett exempel är att domstolen som handlägger
adoptionen i Hongkong, High Court, i första skedet
inte fattar ett slutgiltigt beslut om adoption. I stället
överförs ansvaret för barnet till socialtjänsten i den
kommun i Sverige där familjen bor. Det slutgiltiga
beslutet fattas efter det att familjen skickat två uppföljningsrapporter till Hongkong. Syftet med detta
var att ur ett barnperspektiv säkerställa att barnet
fått en god situation i sin nya familj innan det slutgiltiga adoptionsbeslutet fattades.

Redan från början visste vi att det skulle
komma att handla om enstaka barn då det
varje år var ett litet antal barn, cirka 20
totalt, i hela Hongkong som behövde internationell adoption.

Under hösten 2009 förmedlade vi den första adoptionen från Hongkong. Från det att familjen skickat
sin ansökan till ISS om att adoptera ett specifikt
barn och till dess de var hemma med barnet tog det
ungefär sju månader.
Ytterligare tre adoptioner från Hongkong hann vi
med att förmedla mellan åren 2009 – 2017.

Adoption ~ 4/ 2021
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St. Lucys arbetssättet skiljer sig åt från de andra
barnhemmen. Vi får förfrågningar om att ge förslag
på familjer som bäst kan tillgodose det aktuella barnets behov. Till många barn har vi kunnat föreslå
familjer, men ibland har vi fått konstatera att vi inte
haft familjer att föreslå. Det har ofta gällt lite äldre
barn och syskongrupper. Det är tyvärr förhållandevis få familjer i Sverige som får medgivande för att
ta emot syskongrupper.
Granskningen av adoptivfamiljen görs noggrant av
St. Lucy och det kan ta många veckor innan vi får
veta om en familj blivit godkänd. Den biologiska
mamman eller om barnet är omhändertaget av de
sociala myndigheterna och har en utsedd Guardian, ska lämna samtycke, godkänna familjen och
även signera de adoptionsdokument som ligger till
grund för domstolsprocessen i Taiwan.

St Lucy
– den tredje kontakten i Taiwan

G

ood Shepherd Social Welfare Services är en katolsk organisation som grundades redan 1835.
Grundaren, en fransk nunna etablerade under sin
levnad verksamheter på fler än hundra kloster på
sex kontinenter, för att hjälpa kvinnor och barn
i kris. I Taiwan har organisationen funnits sedan
1987.
St Lucy Center finns i staden Tainan som ligger i de
södra delarna av Taiwan. Sedan 1982 har de bedrivit hjälpverksamhet och gett stöd till ogifta mödrar.
2002 blev de en del av Good Shepherd Social Welfare Foundation.
St. Lucy arbetar med bland annat stöd och rådgivning, utbildning och utredning av adoptivfamiljer samt nationella och internationella adoptioner.
Kvinnorna ges stöd för att kunna ta hand om sina
barn eller stöd för att fatta beslut om adoption.
Barnhemmet- Tainan babyhome har 45 platser för
barn under två år. Antalet barn på barnhemmet varierar. Barn över 2 år placeras ofta i familjehem för
att erbjudas mer stimulans. St. Lucy får förfrågningar från de sociala myndigheterna att påbörja arbetet
med att söka en adoptivfamilj till de barn som behö-
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ver en permanent lösning. Finns ingen adoptivfamilj i Taiwan så försöker man hitta en internationell
adoptivfamilj. Samma regler gäller som för övriga
adoptionsorganisationer i Taiwan, det vill säga att
alla barn ska vara tillgängliga för nationell adoption
i åtminstone 45 dagarna innan sökandet av en internationell familj påbörjas. Om en nationell adoptivfamilj tillkommer efter 45 dagar så har de alltid
företräde. Domstolen kontrollerar i samband med
handläggningen att tillvägagångssättet är förenligt
med den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2012.

St. Lucy samarbetade sedan tidigare med
några organisationer i USA och från och
med 2012 Sverige och Barnens Vänner.
Det fanns ett behov då samarbetet inleddes
av adoptivfamiljer som var öppna för barn
över 2 år samt barn med komplicerade bakgrunder och i förväg kända särskilda behov.
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På barnhemmet

Våra familjer har gjort starka och goda intryck på
alla involverade i adoptionen. De har uppskattats
mycket för det engagemang som visats och intresse
av att lära sig mer om barnets ursprung men även
för den öppenheten som funnits för den biologiska
familjen.
Uppföljningsrapporteringen har även den fungerat
väl, vilket var och är en förutsättning för fortsatt
samarbete och förtroende. I många fall fortsätter
den biologiska mamman att få stöd från socialarbetare på barnhemmet och även om det emellanåt
kan gå flera år mellan kontakttillfällena, så är man
mån om att bibehålla kontakten för att underlätta
om barnen vill göra en återresa i en framtid.
De första St. Lucy familjer kom hem i januari och
februari 2014. Deras ansökningar skickades under
2013. Efter det så har 51 familjer fått ta emot 60 barn
från St. Lucy varav några varit biologiska syskon.
Vi hoppas i skrivande stund få möjlighet att vara
delaktiga i ytterligare några adoptioner och hemkomna adoptivfamiljer.
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välkomna hos St Lucy
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Barnens Vänners bistånd
Det blev inte sista nyhetsuppdateringen avseende föreningens biståndsverksamhet i föregående nummer
av tidningen som jag förutspådde! Dock blir denna det… Det är fortfarande inte klart om och i så fall hur
denna del av verksamheten kommer att behöva avvecklas. Eller om det trots allt kanske finns något sätt på
vilket den kan finnas kvar.... Vi jobbar fortsatt med frågan.
Oavsett känns det vemodigt på mer än ett sätt. Vi i styrelsen har följt dessa verksamheter under många
år. Jag själv sedan jag började i styrelsen för ungefär 10 år sedan. Nedan är min bild av vad vi jobbat med
under de år jag varit med; det får bli en sammanfattning av vad vi som förening bidragit till runt om i världen under de senaste åren.
Annai Home i Indien

Annai Home i Tamil Nadu i södra Indien är en verksamhet och ett hem för barn som förlorat sina föräldrar eller där föräldrarna på grund av fattigdom eller liknande inte har möjlighet att själva ta hand om sina
barn. De flesta av barnen är kastlösa. Projektet passade väl in i vår verksamhet då det hjälper barn till utbildning, skolmaterial, vård och omsorg i olika faser under sina uppväxtår. Ett första stöd lämnades 2019
i september, efter att vi kontaktats av en svensk kvinna som engagerat sig i denna organisation privat.
Samtliga 276 barn som då bodde där fick tack vare vårt bidrag tillgång till nytt skolmaterial. Vi har fortsatt
lämna stöd till dem två gånger per år under såväl 2020 som 2021.
Under sommaren 2020 beslutade styrelsen om att lämna ett extrastöd till Annai Home, för att främja
barnens hälsa och välbefinnande under den rådande Covidkrisen. Indien var vid denna tid ett av de fyra
hårdast drabbade länderna i världen enligt officiella siffror och i början av vecka 34 2020 hade man rapporterat in över 50.000 dödsfall kopplat till Covid-19.
Med en enorm befolkning på en bra bit över en miljard människor, ett många gånger ojämlikt och ojämnt
utbyggt hälso- och sjukvårdssystem, stora städer med dålig luft, en ökande andel av befolkningen som
lider av fetma samt bristfällig infrastruktur, som exempel uppskattningsvis enbart rapporterar 80% av

dödsfallen under normala omständigheter, så hade man naturligtvis stora utmaningar. Särskilt om man
som Father Francis Jeyabathi driver barnhem och skola för utsatta barn. Vårt extrabidrag gav barnen
tillgång till onlineundervisning då viruset spred sig mycket snabbt i regionen och samhället till stora delar
stängdes ned. Det rådde ingen tveksamhet om att vårt stöd, som gick till begagnade läsplattor, desinfektionsprodukter, ansiktsmasker och så vidare, var viktigt. Såväl Father Francis som alla barnen har visat
sin allra största tacksamhet vid många tillfällen genom brev, kort, teckningar, hälsningar och böner. De
lät hälsa att vi alla kommer finnas i deras hjärtan för evigt, framför allt för bidraget till de extra värdefulla
läsplattorna, som gav barnen den struktur och möjlighet till fortsatta rutiner i vardagen som dessa barn så
väl behöver.
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Hope Orphan Preschool- HOPSYG
Hope Orphan Preschool också kal�lat HOPSYG’s verksamhet i Mombasa i
Kenya drivs av idén "Låt barn vara barn ".
Det svåra livet i slummen i Mshomoroni
ger inte barnen där möjlighet att leva som
barn överallt i världen borde få möjlighet
till. Hopsyg via eldsjälen Fredrick, Fred,
Mulama vill ge så många barn som möjligt
denna chans. Barnens Vänners projekt som
varit riktat mot två till tre barn och har
handlat om att kontinuerligt stå för deras
utbildningsrelaterade kostnader. Det har
varit igång sedan i början av år 2014.
Vi har även till Hopsyg lämnat extrastöd
under covid. Vårt extrabidrag under andra
halvan av 2020, som kom lägligt samtidigt
som en holländsk part också hade möjlighet att skjuta till lite extra, användes till att
införskaffa desinfektionsprodukter, tvättbara ansiktsmasker, majsmjöl, vattenrening och till att betala 50%
av lärarnas löner. Fredrick Mulama som driver Hopsyg sände tackbrev och dussintals foton på tacksamma
mottagare och det gick inte ta miste på den glädje och tacksamhet som detta extrastöd förde med sig.
Under de första åren hade vi tre barn i vårt ordinarie projekt,
två pojkar och en flicka. Flickan drabbades av svårigheter,
mycket tuffa omständigheter, som jag av integritetsskäl väljer
att inte skriva mer detaljerat om här. Hon tvingades att sluta
i sin Boarding-school och vi tvingades hastigt leta alternativa
lösningar. Till slut hittade vi en praktisk yrkesutbildning där
hon utbildade sig till sömmerska på Kisauni Youth Technical
Training College för att kunna försörja sig själv och sin familj.
I de sista rapporteringarna kring henne fick vi veta att det trots
alla motgångar ändå såg ljust ut för henne.
Fred, Frida och hennes familj
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”Våra” killar Omar och Mohammed, som under alla år kämpat på med
skolan trots tuffa förutsättningar, har fått löpande stöd två gånger per år
sedan 2014 riktat till deras avgifter kopplat till deras Boarding-school. De
har även vid några tillfällen fått lite extrastöttning under årens lopp. Bland
annat köpte vi nya kläder och skor till dem vid ett tillfälle när deras bostad
brann under ett av skolloven. På bild syns pojkarna nu i år.
Under 2018 lämnade vi även ett stöd liknande det till pojkarna till en liten flicka som
hette Saumu, vår tidigare sponsor-flicka
Fridahs lillasyster (på bilden ses Saumu
tillsammans med Hopsygs grundare Fred). Saumu kämpade på i skolan
till dess att hennes mamma bestämde sig för att lämna Mombasa och flytta
till en annan del av landet.
Under en tid drev vi även ett projekt riktat mot Hopsyg-barnens vårdnadshavare.
Föräldrarna fick lära sig odla grönsaker i säckar på minimala ytor i sina
hem, samt fick lära sig hjälpa till på Hopsyg ’s skolfarm för att på så sätt
bidra till att tjäna in till familjens uppehälle. Utmaningen för framtiden har
hela tiden varit att dessa barn ska få ett gynnsamt klimat att studera i och få
regelbundna måltider även de perioder om året som de inte bor på skolan.
Ostronstigens Förskola i Piteå drev i samverkan med Barnens Vänner under
2015 ett samarbete med Hopsyg. Förskolans syfte med samarbetet var att ge
barnen på Ostronstigen en ökad förståelse för hur barn lever i andra kulturer,
eftersom vi idag lever i ett ganska multikulturellt samhälle. Barnen ritade julkort som vi sålde i biståndsshopen och samlade in pengar på föräldramöten
där de sålde egentillverkade bokmärken, kort och hembakta blåbärsmuffins.
Mycket kreativa aktiviteter som genererade härliga bidrag och ett fint utbyte.
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Taichung Christian Herald Children’s Home i Taiwan
är ett hem avsett för barn mellan 5 och 18 år som är
föräldralösa eller kommer från hem där det förekommit våld och/eller missbruk. Förutom skolgång fanns
olika fritidsaktiviteter för barnen/ungdomarna och
de kunde till exempel ägna sig åt simning, sömnad
och att gå på gymnastik. Ungdomarna kunde också
utbilda sig inom vissa praktiska yrken såsom till
snickare eller att lära sig mer om grafisk design. På
bilden syns snickeriprodukter som Agnes Yang, som
tidigare arbetade på CSS, fotograferade vid sitt besök
på Christian Heralds Home under slutet av år 2019.
Barnens Vänners styrelse beslutade att gå in med ett engångstöd för att bidra till upprustningen av en
sportbana för löpning och annan fysisk aktivitet, som fanns i anslutning till barnhemmet, så att den återigen blev brukbar och säker.
Studier världen över har visat att fysisk aktivering bidrar till högre välbefinnande i såväl fysiskt och psykiskt mående. Vår svenska idrottsforskning har visat att för att få positiva effekter på hälsan bör barn och
unga därför ges möjlighet att ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande aktiviteter och lek.
Gunasekara Childrens Home på Sri Lanka

Projekt Lang Son Trang Dinh i Vietnam var ett scholarship till ett antal barn som kämpade med svåra
förutsättningar. Barnens Vänner gav genom projektet 30-talet barn och ungdomar stöd för att de skulle
kunna fortsätta gå i skolan, men även för att möjliggöra för dem att förbättra sina studieresultat. Trang
Dinh var (är kanske fortfarande?) ett mycket fattigt område i provinsen och avstånden mellan skola och
hem var för dessa barn ofta mycket stora. Även vägar och transportmedel i området beskrevs som mycket
undermåliga och ibland rentav farliga.
Några av de barn som Barnens Vänner stöttade gick på en Boarding school medan andra valdes ut till
projektet av ”People’s committé” på grund av andra svåra omständigheter såsom till exempel föräldrarnas
psykiska eller fysiska ohälsa, just de sistnämnda barnen levde ofta under mycket svåra förhållanden.
Projekttiden löpte från 2013-12-01 till 2014 -11-30.

30

Taichung Christian Herald Children’s Home i Taiwan

Adoption ~ 4/ 2021

Gunasekara Childrens Home på Sri Lanka är ett hem för flickor som av olika skäl behöver skydd och stöd.
Flickorna hade alla blivit anvisade plats av Departement and Probation Child Care Service i Colombo.
Med vårt årliga stöd har vi möjliggjort att dessa flickor har fått chans att samtala med en terapeut en gång i
veckan. Denna terapeut har även kunnat stötta personalen när de mötts av svåra situationer; personal som
många gånger saknat adekvat utbildning för att hantera trauman och dessa utsatta barn. Gunasekara har
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för pengarna också kunnat engagera både en danslärare
och en sånglärare som kom och höll lektion för dessa barn
en gång per vecka. Sång och dans verkade fungera fint
som terapeutisk behandling för de här barnen och vid ett
tillfälle vann flickorna till och med en nationell danstävling. Gissa om de var lyckliga. Barnens Vänner har stöttat flickhemmet sedan 2010, först genom Sri Lanka Barns
Vänner, SLBV. Från och med 2014 har Barnens Vänner
lämnat ett direkt stöd till barnhemmet men från 2021 lämnas åter stödet via Sri Lanka Barns Vänner.

Vi har under årens lopp haft månadsgivare i form av BV-föräldrar, det har
ordnats galleriadagar och försäljning på Pite Handelsträdgård samt på
Heta Hyttan. Vi har fått in engångsbidrag, födelsedagsgåvor från generösa
givares födelsedagsönskningar, gåvor från flera stora och små företagssponsorer (även i form av kläder som vi kunnat sända till ”våra” barn i
Kenya).

Vid utbetalningen 2019 blev dollarkursen till hemmets
fördel varför vi uppmanade dem att ta växelkursens överskott och ge barnen något litet extra som de aldrig hade
fått möjlighet till annars. Sandamali som driver hemmet
skrev att Barnens Vänner var ”as always the bearer of good news” och glada töser fick då chans att åka på
utflykt till den heliga staden Anuradhapura, en stad med rik historia, uppsatt på Unescos världsarvslista.
Det ser ut att ha varit en härlig dag av bilden att döma på föregående sida.
LOVELIFESWEDEN Ghana – extrastöd till barnen på Mums Care i Senya
Beraku
Barnens Vänners styrelse och dess biståndsgrupp beslutade under våren 2015
att lämna ett engångsstöd via LoveLifeSweden till projektet med att borra ett
nytt mekaniskt borrhål på barnhemmet Mums Care Childrens Home i byn
Senya Beraku i södra Ghana. Barnhemmet hade fått problem med att hälsomyndigheterna beslutade att befintligt borrhåll var placerat alltför nära en toalettbyggnad och då vattenproduktionen och de intäkter som denna genererade var
den viktigaste faktorn för barnhemmets självförsörjning var vi glada att kunna
hjälpa till med att borra ett nytt hål längre bort från byggnaden.
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Vi har sålt julkort, pärlade armband, tryckt upp t-shirts, fått in intäkter från
kakbak och föreläsningar samt sålt massvis med souvenirer, hantverk och
smycken från Kina, Taiwan, Kenya, Vietnam och Kambodja både på våra
årsmöten och i vår biståndsshop på webben under årens lopp. Vi har även
på olika sätt lyckats generera överskott på våra träffar som kunnat gå till
denna del av verksamheten.
Det har varit ett både givande och samtidigt ibland fullständigt hjärtskärande arbete. Själv ångrar jag inte en sekund och är ännu inte redo att ge upp
hoppet om att vi hittar en väg framåt… åtminstone för Omar och Mohammed i Kenya. It ain't over until it's over.
Och ännu en gång… ett jättestort tack till alla som varit med och
bidragit under årens lopp. Varje gåva har varit värdefull och har gjort
skillnad, liten som stor.
Och! Än är det inte för sent!!
Fortsätt gärna stödja Barnens Vänners biståndsverksamhet!
Varje gåva gör skillnad!
/ CECILIA JOHANSSON MEIJER
Barnens Vänners arbetsgrupp för bistånd och stödjande verksamhet

Under 2016 lämnade vi också ett engångsstöd till en liten bebispojke, Justice,
vars lilla kropp, bara dagar efter att vårt bidrag hade kommit fram, gav upp kampen mot cancer och cellgifterna han fick och han somnade in i sin mammas famn. Del av pengar fick istället gå till värdig hemtransport av hans lilla kropp, begravningskostnader och jordfästning och resten startade LoveLifeSweden
upp Spirrow foundation med, till minne av den lille Justice. Syftet var att hjälpa andra fattiga familjer med
hälsoförsäkring, sjukvård och utbildning. De skrev då att tack vare Barnens Vänners bidrag kunde de
hjälpa fler familjer som Justice’s att kunna söka adekvat sjukvård i tid, och rädda liv.

Än är det inte för sent!
Gå till exempel in på
www.bvadopt.se/Bistand/Bistandsshop och
beställ ett gåvokort, armband eller något annat
av det som finns kvar!

Ett sådant barn var lille Osbert, som hade drabbats av svår lunginflammation. Hans mamma hade inte råd
att ta Osbert till sjukhuset, men tack vare vår insats blev han färdigbehandlad och mådde sen bra hemma
hos sin familj. Tack vare den hälsoförsäkring som LoveLifeSweden dessutom kunde lösa åt Osbert och
hans bror så behövde familjen inte tveka nästa gång någon av pojkarna drabbades av sjukdom.

Varje gåva gör skillnad!

Ge ett bidrag!
* Engångsbidrag
* Företagsgåva
* Gåvokort/ souvenirer i vår shop
Bankgiro 176-3416
Swish 123 084 7152
Swedbank 8264-4 63 018 158-4
www.bvadopt.se/Bistand
Varje gåva gör skillnad!!
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Posttidning B
Barnens Vänner
Internationell Adoptionsförening
Västra Kajvägen 4
941 38 Piteå

Några rader från kansliet...
Sista sidan på sista numret av tidningen Adoption. Det
ger oss, i vår just nu lite hektiska tillvaro, anledning att
stanna upp och reflektera över alla de år som varit.
Carin började 1986, Anna 1997, Lisbeth 2002 och Mona
2006. Det är en lång tid för oss alla och vi börjar, om än
motvilligt, förstå att vi snart inte längre ska få vara en del
i den resa som en adoption är. Vi ser tillbaka på händelserika år som mest varit fantastiska men som även kantats av oroligheter i ursprungsländer, adoptionsstopp,
oförutsägbarhet, väntetider som gått upp och ner och de
senaste åren även en minskning av antalet nya utredda
adoptivfamiljer. Pandemin kom även den olämpligt och
påverkade vårt samhälle på olika sätt från 2020.
Vi är så tacksamma att vi har fått dela så mycket glädje med våra familjer. Vi har även haft förmånen att få följa
många familjer som utökat familjen med syskon. Vi har i samband med årsmötena fått träffa många barn. Vilken tur alla föräldrar haft som fått möjligheten att bli familj genom adoption! Vi tänker också på alla de samtal
vi fått ringa, varav några dröjer sig kvar lite extra. Det finns några arbetsplatser i vårt avlånga land som fått
barnbesked i samma stund som den blivande föräldern. Jublet och glädjen har hörts långväga.
Vi är också tacksamma för alla de kontakter vi haft med så många kloka människor som arbetat och fortsatt
arbetar med internationella adoptioner i andra länder. Människor som tydligt uttrycker att barn har rätt till att
få en permanent lösning och en familj att växa upp i. Barnets rätt har alltid varit centralt. Vi har även haft ett
fint samarbete med övriga adoptions föreningar i Sverige och har kunnat hjälpas åt i både mot och medgångar.
För att kunna avsluta 42 års adoptionsarbete så kommer kansliet att finnas kvar till maj månad 2022. Vi kanske
hinner få förmånen att få följa några fler familjer på sin adoptionsresa. Vi önskar alla varmt lycka till, var än ni
i livet befinner er, och hoppas vi får ses i Stockholm och i Skarpnäcks kyrka den 2 april 2022!
/ Carin, Anna, Lisbeth och Mona

