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Tufft år med flera ljusglimtar
Året 2020 var året då vi trodde trenden skulle
vända för vår organisation. Men så kom covid-19
och lamslog hela Sverige och stora delar av
världen. Pandemin har lett till att Adoptionscentrum har fått tänka om och prioritera om. Vi har
blivit långt mer digitala både var gäller arbetet
på kansliet och i kommunikationen med våra
lokalavdelningar.
Förbundsstyrelsen är inget undantag heller. Det
är förstås en utmaning att diskutera känsliga
eller svåra ämnen på länk, men vi har lärt oss
under resans gång och det är en fördel att vi
ändå hann lära känna varandra en del innan vi
blev digitala. I allt det negativa kan vi ju i alla fall
stoltsera med att vi minskat ned på resandekostnaderna. Förbundsstyrelsen hanterar nu även
själva signeringen av styrelseprotokollen digitalt,
vilket spar tid och kraft.
På grund av Covid-19 och alla de resebegränsningar som följer i pandemins spår, drabbas
vi som organisation givetvis hårt. Det kunde
förutspås direkt när vi insåg att restriktionerna
skulle bli långvariga. Men i detta elände finns
ändå ljusglimtar. Världen skulle sakta öppna upp
i slutet av 2020 och vi kunde i likhet med andra verksamheter i samhället få stöd för att vår
verksamhet drabbats utanför vår kontroll. Men
givetvis kommer en nedgång i adoptionstalen få
konsekvenser. Samtidigt vill vi säga att vi står
rustade tack vare den förmåga till att ställa om
som länge funnits i organisationen.
Styrelsen har fungerat mycket bra med sin 50/50
blandning av adopterade och adoptivföräldrar.
I svåra tider ser vi också vad som är viktigt och
vi står enade inför utmaningarna. Våra visioner,
värderingar och mål har blivit viktigare än någonsin och vi har arbetat mycket med de frågorna.
Det kan dock bli likt en stafettpinne som får räckas över till nästa styrelse. Det ska ju också vara
något levande.
Vår nya ”lokalavdelning” AC-medlem växer.
Lokalavdelningar som inte riktigt mäktar med
att ha en egen styrelse erbjuds ansluta till den
här rikstäckande lokalavdelningen som till större
del sköts centralt men ska vara likvärdig demo-

kratiskt. Det är glädjande att vi ändå kan fånga
upp engagerade medlemmar i vår organisation
med denna lösning, med i stort sett existerande
stadgar och regelverk. Det viktiga är att fånga
upp engagerade människor i vår organisation.
Formalia sköts centralt och våra medlemmar kan
fokusera på det som de känner är viktigt.
Året 2020 var också berättelsernas år. Vår Facebooksida levde mer än någonsin med berättelser
som nådde ut. Vi kunde äntligen få synas som
det mer personliga Adoptionscentrum som ju är
våra medlemmar, adopterade och adoptivföräldrar med deras upplevelser kring sin adoption.
Tidningen har även den fortsatt att vara mycket
uppskattad med sina fyra nummer per år. Vi
lyfter både svåra frågor och glädjeämnen. På
grund av fallet om Lilla Hjärtat och den koppling som finns mellan familjehemsplacering och
adoption så hade vi ett nummer om just dessa
svåra ämnen.
Föräldralösa Barns viktiga biståndsarbete har
fortsatt under 2020 fast under svårare förutsättningar. Över en natt förlorade
familjer sina arbeten och inkomst. Föräldralösa
Barn har därför anordnat särskilda pandemiinsamlingar. Genom våra samarbetspartner har vi
delat ut matpaket till utsatta familjer i såväl Delhi
som Addis Abeba. Ett livsavgörande stöd! Givetvis är vi stolta över att vi även i pandemitider kan
utföra ett biståndsprogram i åtta länder. Alla barn
har rätt till en trygg uppväxt och barndom.
Det är i svåra tider det syns tydligare vad som är
viktigt. Det är inte omöjligt att barns behov kommer att bli större i pandemins spår. Det är just då
det blir än viktigare med visioner. Alla världens
barns rätt till en permanent familj.

Johan Högberg
Förbundsordförande
Adoptionscentrum
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Detta är Adoptionscentrum
Förbundet Adoptionscentrum är en partipolitisk och obunden ideell förening som grundades 1969. Förbundet har tre verksamhetsområden; förmedling av internationella
adoptioner, medlemsverksamhet och biståndsverksamhet.
Adoptionscentrums högsta beslutande organ är förbundsmötet, som samlas vartannat
år. Mellan förbundsmötena har förbundsstyrelsen i uppgift att driva verksamheten i enlighet med förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsens ledamöter väljs av förbundsmötet.

FÖRMEDLING

MEDLEMSVERKSAMHET

BISTÅND

Adoptionscentrum har av
Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd, MFoF,
auktorisation att förmedla
internationella adoptioner. Över
25 000 barn från 60 olika länder
har fått en ny familj i Sverige
genom Adoptionscentrum.

Adoptionscentrum har 3 507
medlemsfamiljer i 18 lokalavdelningar. Avdelningarna
anordnar aktiviteter, bedriver
påverkansarbete och utser
delegater till Adoptionscentrums högsta beslutande
organ, förbundsmötet. I verksamheten ingår också Resor
och Rötter, där adopterade får
stöd i ursprungssökningar.

Adoptionscentrums bistånd är
inriktat på att förebygga att barn
överges. Biståndsprojekten
arbetar med återförening och
att stötta familjer så att de ska
kunna behålla sina barn. Vi påverkar myndigheter och beslutsfattare för att de institutioner för
barn som ändå finns ska vara
så barnvänliga som möjligt.
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2020 i korthet
2020 blev ett händelserikt år inom förbundets alla tre verksamhetsgrenar.

ADOPTIONER

MEDLEMMAR

BISTÅNDSPROJEKT

ANTAL GENOMFÖRDA ADOPTIONER 2020

AV BARNEN
HADE EJ FYLLT
3 ÅR

uppger att det är mycket
sannolikt att de kommer att
rekommendera Adoptionscentrum
till andra i adoptionstankar.

av de som adopterat anser
att Adoptionscentrum har
en hög sakkunskap inom
adoptionsområdet.

av Adoptionscentrums anställda anser
att arbetsuppgifterna är meningsfulla
och intressanta.

LOKALAVDELNINGAR

ANTIKORRUPTIONSARBETE
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Adoptionscentrums arbete med risker
i samarbetsländer
Ett effektivt antikorruptionsarbete är en viktig förutsättning
både för biståndsverksamhet och för rättssäkra adoptioner
från andra länder. Sedan 2019 har Adoptionscentrum arbetat
med att förbättra och utveckla riskmatriser för alla samarbetsländer och partners. Det som bedöms är bland annat
det politiska läget, rättsprocessen i landet samt risken för
korruption bland alla olika aktörer.

UTBILDNING I SVERIGE OCH UTOMLANDS

FÖREBYGGA, HANTERA OCH ÅTGÄRDA

FÖRÄLDRALÖSA BARN

Adoptionscentrums korruptionspolicy har uppdaterats i
början av 2020 med en visselblåsarfunktion. Adoptionscentrum har också under året systematiserat arbetet med
avvikelserapportering. I det ingår även handlingsplaner för
hur vi ska förebygga, hantera och åtgärda olika misstankar
om korruption.

Föräldralösa Barn, FB, verkar i alla projekt i enlighet
med sin biståndspolicy för ett hållbart användande av jordens resurser. Miljö- och klimatperspektivet integreras
i alla insatser.

Ett exempel på detta är att medarbetare diskuterar riskerna
för korruption med föräldrarna innan de reser till landet, för
att förbereda dem för eventuella scenarier och ge dem råd
om hur de kan hantera olika situationer som kan uppkomma.
Adoptionscentrum följer sedan upp hur det har gått för föräldrarna när de har kommit hem. Om det skulle förekomma
korruption eller andra oegentligheter dokumenteras det och
rapporteras till vår tillsynsmyndighet och till myndigheterna
i våra samarbetsländer.

Flera utbildningar har genomförts under året. Korruptionsansvarig har deltagit i seminarier anordnat av PwC, medarbetare har haft internutbildningar och vår tillsynsmyndighet,
MFoF, bjöd in föreläsare från Institutet Mot Mutor för en
utbildningsdag om arbetet mot korruption. Adoptionscentrum har även utbildat internationella medarbetare.

FB arbetar medvetet för att inte förvärra konflikter, utan
istället stödja faktorer som minskar riskerna för detta
utifrån Do No Harm principen.
I enlighet med placeringspolicyn ska etiska krav aktualiseras
och beaktas så långt som möjligt. Mänskliga rättigheter,
barnarbete och korruptionsbekämpning ska särskilt uppmärksammas. Placering får inte ske i företag med verksamhet
verksamhet inom vapen-, alkohol-, spel, pornografieller tobaksindustrin.

Föräldralösa Barns programhandläggare genomför regelbundet
uppföljningsbesök hos partners. Vid
besöken diskuteras avtalsefterlevnad, ekonomihantering, resultat
och aktiviteter.
Handläggarna träffar även deltagare
i utbildningar och representanter
från målgruppen. Här besöker
Christina Gibson deltagare i en av
utbildningarna på Filippinerna.

MEDLEM
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Långsiktig satsning på medlemsverksamheten
I slutet av året hade förbundet 3 507 medlemsfamiljer, medlemsantalet minskar stadigt varje år. Minskningen jämfört
med föregående år är 310.

två workshops om återresor. Resor och Rötter genomförde
dessutom fyra workshops för de som vill söka rötter.

2020 påbörjades en långsiktig satsning på medlemsverksamheten, beslutad av förbundsstyrelsen. Denna satsning
leder på kort och längre sikt till att medlemsverksamheten
går med underskott, men förbundet har de ekonomiska
resurser som krävs. För Adoptionscentrum som förbund är
medlemmarna det viktigaste och det är därför nödvändigt att
satsa. Målet är att bryta nedgången i antalet medlemmar, som
pågått sedan 2006, och långsiktigt kunna döpa om satsningen
till “AC växer”.

TUFFT ÅR FÖR LOKALAVDELNINGARNA

VIKTIGA AKTIVITETER UNDER 2020

Under året genomfördes en medlemsenkät, som visade att
möjligheten att påverka i samhället i adoptionsfrågor är den
viktigaste frågan för medlemmarna. Kontaktnät med andra
som adopterat och adopterade samt möjlighet till röttersökning är också viktiga frågor.
Adoptionscentrum har under året i huvudsak använt tre
kommunikationskanaler; medlemstidningen A: Tidskrift om
adoption, månatliga nyhetsbrev till medlemmar och Facebook.
Under hösten anordnades fem digitala konferenser: Sensomotorisk utveckling, Språkutveckling, Att vara adopterad och

Adoptionscentrum hade i slutet av året 18 lokalavdelningar,
som alla är egna juridiska personer. I och med att antalet
medlemsfamiljer minskar konstant, blir det allt svårare för
vissa lokalavdelningar att få frivilliga krafter att ställa upp
och därför har AC-medlem startats.
Många lokalavdelningar är väl fungerande och anordnar under normala förhållanden många aktiviteter, men har under
2020 behövt lägga om sin verksamhet och bli mer digitala.
DIGITALA KONFERENSER FÖR AVDELNINGSAKTIVA

Under 2020 anordnades två digitala förbundskonferenser.
Den första inföll i september med temat “Medlem”. På
konferensen presenterades medlemsenkäten och information gavs om nya och pågående aktiviteter. På den andra
konferensen, i slutet av november, erbjöds deltagarna en
föreläsning om rättssäkra adoptioner.
Efter varje förbundsstyrelsemöte inbjuds förtroendevalda
till digitala informationsmöten och får dessutom skriftlig
information om de beslut som fattats.

Under hösten
anordnades bland
annat fem digitala
konferenser.
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Kansliet förstärker medlemsverksamheten
Våren 2020 förstärkte Adoptionscentrum sin medlemsverksamhet i syfte att ge bättre service till förtroendevalda
och medlemmar.
Beslutet grundar sig i ett uppdrag från Förbundsmötet 2019,
att utveckla medlemsnyttan och öka värdet av att vara medlem i Adoptionscentrum oavsett om man är adopterad, har
adopterat eller ska adoptera. Målet är att Adoptionscentrums
medlemmar ska vilja vara medlemmar hela livet.

stötta organisationen i att starta AC Medlem och fylla
den med aktiviteter
utveckla plattformar för informationsspridning och
kommunikation till medlemmar och lokalavdelningarna
Resor- och rötterverksamheten fortsätter som vanligt, men
ska utveckla ett samarbete med MFoF för att skapa tillgänglig
rötterverksamhet för adopterade.

Förstärkningen innebär att tre personer nu arbetar på
medlemsavdelningen, jämfört med tidigare en person.
Medlemsavdelningens uppdrag är att:
utveckla och paketera medlemsaktiviteter som kan
genomföras centralt och/eller erbjudas avdelningarna
stötta förbundsstyrelsen i uppdraget att utveckla PAS, råd
och stöd till adopterade och deras familjer

Adoptionscentrums nya medlemsavdelning. Från vänster:
Charlotte Luthander, Patrik Wallner och Anna Guwert.

ADOPTIONSCENTRUMS MEDLEMMAR TYCKER TILL
Under våren 2020 startade Adoptionscentrum ett arbete med att se över och förbättra medlemsverksamheten. Syftet är
att i framtiden kunna leverera en medlemsverksamhet som är kul och berikande, men som framförallt framkallar en lust hos
medlemmarna att delta i olika verksamheter som arrangeras runt om i landet.
För att få en bättre uppfattning om vilken verksamhet som efterfrågas skickade kansliet ut en enkät till alla medlemmar.
Frågorna handlade dels om önskemål och hjärtfrågor, men också om själva medlemskapet - varför är man medlem
i Adoptionscentrum?
Enkäten skickades till 3 657 medlemsadresser och kansliet fick 1 735 svar. Många passade på att föreslå förändringar, nya
aktiviteter och ge både ris och ros.

Vad eller vilka är den/de främsta orsakerna till att du är medlem i Adoptionscentrum?
Jag ska adoptera genom Adoptionscentrum
Jag vill ha medlemstidningen a: tidskrift om adoption
Jag vill stödja Sveriges största medlemsorganisation för adoptionsfrågor för
att kunna påverka myndigheter och beslutsfattare i viktiga frågor
Jag tycker att Adoptionscentrums arbete är viktigt så jag vill
stödja det genom att vara medlem
Jag vill stödja och kunna deltaga i Adoptionscentrums
Resor och rötter-program
Jag vill ha ett nätverk som kan och förstår adoptioner
Jag vill stödja lokalavdelningarnas program för adoptivfamiljer
och adopterade
Jag vill kunna vara med och påverka dels lokalt (avdelningsarbetet)
och dels på förbundsnivå
Jag vet inte
Jag vill utveckla mitt svar

MEDLEM
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En Facebooksida som berör och berättar
I samband med att pandemin bröt ut och Adoptionscentrums
möjligheter till personliga möten minskade, blev behovet av
dialog på andra sätt märkbart. Efter ett lyckat genomförande
av den årliga Adoption Joy Week på Facebook vecka 10,
föddes idén om en mer aktiv närvaro på Facebook.
Facebook-inläggen samlades i veckovisa teman och under
året har vi bett våra följare att föreslå intressanta teman som
kan tas upp. Vi har också aktivt, genom Resor- och rötteravdelningen, frågat vuxna adopterade om vilka ämnen de
tycker är intressanta att belysa.

JÄMSTÄLLD REPRESENTATION

Sedan i höstas publiceras kortversioner av Facebookinläggen på Adoptionscentrums Instagram.
Facebook-redaktionen har haft som mål att få en jämställd
representation avseende ursprung, ålder, gender och
familjebildning. Det har varit viktigt att värna om inläggens
integritet. Vår Facebooksida har varit en av få kanaler i
samhället där det funnits en variation av frågor som rör
vuxna adopterade.

STORT ENGAGEMANG OCH POSITIV RESPONS

Under året publicerade vi närmare 200 inlägg och
Adoptionscentrums Facebook-sida har nu cirka 3 000
följare. Sidan blev en mycket omtyckt kanal både för de
som ska adoptera, de som har adopterat och de som är
adopterade. Det fanns också ett stort allmänt intresse att
följa de teman som presenterats under året, både från
privatpersoner och media.
BRED VARIATION AV FRÅGOR

Inläggen har gjorts av både professionella och medlemmar,
som så oredigerat som möjligt fått berätta sin historia eller
tala om ett ämne ur en mer professionell synvinkel. Listan
på teman är lång: medlemsnytta, förtroendevaldas engagemang, adoption/ resa/ föräldraledighet under pandemin, val
av adoptionsland, medgivandeutredning, föräldrautbildning,
förberedelse inför adoption av barn med särskilda behov,
stöd från konsultläkare, adoption av äldre barn, adoptionsresa, att ha både biologiska och adopterade barn, mor- och
farföräldrar genom adoption, problem med anknytning hos
barn och/eller föräldrar, börja förskola/skola, uppskjuten
skolstart, hur man pratar med barn om kris, tonår, språkutveckling, att söka rötter, återresor, adoption i ett livslångt
perspektiv, att som adopterad få behålla eller få nytt namn,
adopterade får biologiska barn, adopterade som adopterar,
vuxna adopterade som flyttar tillbaka till ursprungslandet,
rasism, professionellt stöd efter adoptionen, uppdateringar
från utlandet och presentation av biståndsprojekt.

NY REDAKTÖR FÖR
MEDLEMSTIDNINGEN
Under 2020 fick A: Tidskrift
om adoption ny redaktör,
Anna-Maria Stawreberg.
Hon har skrivit om barn- och
föräldrafrågor sedan början av
2000-talet, både i tidningen Vi Föräldrar och i
bokform. Anna-Maria har också skrivit artiklar för
Adoptionscentrums tidning i många år.
- Jag blir ofta berörd när jag träffar familjer ute
i landet som berättar sin historia. Det gör mig
ödmjuk, att inse att vi alla tampas med liknande
utmaningar och att vi alla drivs av önskan att
våra barn ska få det så bra som möjligt, berättar
Anna-Maria. När jag började skriva för tidningen
låg fokus uteslutande på barn och barns utveckling. Nu skriver vi även om vuxna adopterade,
och inte enbart om barnfrågor. Det känns spännande. Att få ta över som redaktör känns som en
ära. Jag har tidigare jobbat som redaktör på olika
tidningar, men att få göra det i en tidning som
skriver om riktiga människor och viktiga ämnen
känns extra fint.

MEDLEM
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MEDLEMSTIDNING MED RELEVANTA ÄMNEN
Adoptionscentrums medlemstidning A: Tidskrift om adoption fortsätter att vara populär
och har ambitionen att alltid vara relevant för förbundets medlemsgrupper. Under 2020
behandlades många ämnen i de fyra numren, med särskilt fokus på Förskola och skola,
Återresa, Svåra ämnen och Anknytning.

MEDLEMSBREV VARJE MÅNAD
Kansliet har under 2020 ökat
frekvensen i antalet medlemsbrev till samtliga medlemmar.
Syftet är att kunna ge aktuell
och relevant information snabbt,
som ett komplement till förbundets sociala medieplattformar
och medlemstidningen.

AC MEDLEM VÄXER
AC Medlem samlar de lokalavdelningar som
av en eller flera anledningar inte längre har
förutsättningar att driva medlemsverksamhet
som är till gagn för förbundet och dess medlemmar.
Genom AC Medlem kan regional verksamhet drivas av kontaktpersoner, lokalgrupper
(kan vara den gamla styrelsen eller en helt
nybildad lokalgrupp) och/eller genom centralt
administrerad verksamhet. Ambitionen är att
medlemmarna i regionen ska få samma, eller
bättre, verksamhet som tidigare. De medlemmar som är intresserade av att vara kontaktperson eller delta i en lokalgrupp ska kunna
genomföra arrangemang, medan det administrativa arbetet sköts centralt.
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Att adoptera under en pandemi
Henrik och Lisa Fallegård adopterade sitt andra barn mitt under pågående pandemi.
I samband med deras resa gjordes en intervju med familjen om att adoptera från
Sydkorea och hur pandemin påverkat processen.
VARFÖR HAR NI VALT ATT ADOPTERA FRÅN SYDKOREA?

Eftersom vi har en son sedan tidigare från Sydkorea kändes
valet enkelt. Vi har också en positiv bild av hur processen
i landet fungerar och vår son fick en fin anknytning till familjehemmet under sitt första år. Vi är så tacksamma för att
han hamnade i ett sådant fint familjehem. Det har alltid varit
viktigt för oss att barnet ska få en bra anknytningsprocess.

att uppleva en form av utanförskap. Jag kan också förklara
för mina barn hur det är att växa upp och se lite annorlunda
ut, men också hur man kan vända det till något positivt.

Denna artikel är en redigerad version av ”10 frågor till…”,
publicerad i sin helhet i A: Tidskrift om adoption nr 2/2020.

FÖR STOREBROR BLIR DET HÄR EN FORM AV ÅTERRESA,
HUR HAR NI FÖRBERETT HONOM?

Vi har under mer än ett år pratat om syskon och sedan vi
fick reda på att vi ska få en dotter har vi alltid pratat om
lillasyster. Sydkorea är inget nytt för Noel. Vi har pratat
om landet sedan han var liten. Ibland kommer många frågor
och sen kan det gå ett par månader tills nästa. Väl på plats
har han pratat mer om sina vardagliga upplevelser och om
sin lillasyster.
Under denna resa har vi haft förmånen att få träffa Noels
fantastiska familjehem vid två tillfällen. Noel möttes av så
mycket kärlek från dem alla. Detta kommer vi bevara i våra
hjärtan för resten av våra liv.
DEN HÄR GÅNGEN HAR RESAN OMGETTS AV ETT VISST
MÅTT AV DRAMATIK I OCH MED CORONAKRISEN. HUR
HAR DET PÅVERKAT ER?

Vi var lyhörda inför det som hände i Sydkorea, så det blev
en snabb resa till slut. Väl framme på flygplatsen väntade
coronatest, vilket var mycket obehagligt för vår son, och
vi fick ladda ner en app från hälsomyndigheten för daglig
rapportering. Efter det isolerades vi på en statlig myndighet
i 24 timmar tills testet var klart. Väl på plats på vårt hotell
fick vi sitta isolerade i två dygn, därefter har vi fått röra oss
fritt i Seoul.
HENRIK, DU ÄR SJÄLV ADOPTERAD. KOMMER DINA
ERFARENHETER SOM ADOPTERAD, TROR DU, ATT
PÅVERKA HUR NI KOMMER ATT VARA SOM FÖRÄLDRAR?

Både ja och nej. Lisa och jag har alltid haft samma grundsyn
på föräldraskapet. Vi är också trygga med hur vi kommer
hantera de frågor som dyker upp kring adoption. Det jag kan
bidra med är kanske en större förståelse för hur det kan vara

Familjen Fallegård på plats i Sydkorea för att adoptera Saga.mbia.

FÖRMEDLING
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Pandemins påverkan på förmedlingsverksamhet
Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Adoptionscentrums verksamhet vilket ledde till ett
negativt resultat på -5,6 miljoner och att endast 47 adoptioner genomfördes under 2020.

I krisens första skede stängde samarbetsländerna ned i hög
grad och det var bara Sydkorea som fungerade nästan som
vanligt under större delen av året. Det första kvartalets stora
utmaning var att få hem de tiotal familjer som fastnade ute
i världen när det blev ett nästan totalt resestopp. Det krävde
mycket stora insatser från Adoptionscentrums sida, familjerna och myndigheter såväl i Sverige som i världen för att
lyckas med att få hem de nyblivna familjerna.
FRÅN NEDSTÄNGT TILL NYA NORMALA

Kvartal två präglades av nästan total stiltje initialt när
länderna stängde ned och inget hände. Adoptionscentrums
arbete med att hålla alla i adoptionsprocessen informerade
om covid-19-läget läget blev mycket viktigt och efter en tid
började världen fungera allt bättre i den nya normala digitala
världen. Adoptionssökande fick barnbesked men resebeskeden lät vänta på sig. Från och med kvartal tre öppnade länderna så sakteliga upp, och adoptionssökande började också
få resebesked. I fjärde kvartalet kom också många familjer
i väg för att förenas med sina barn, då de flesta länderna
öppna upp också för resande. Sista kvartalet blev nästan ett
normalt kvartal.
EFFEKTIV ANPASSNING

Antal matchade barn har under hela 2020 visat en gynnsam
trend och ligger på högre nivå än 2019. Om det hade gått att
resa i högre grad så hade 2020 sannolikt blivit bättre än 2019.
Adoptionscentrum har lyckats väl med att snabbt och
effektivt anpassa arbetet till distansarbete och förändrade
förutsättningar. Förmedlingsverksamheten kan bedrivas med
balanserat resultat och hög kvalitet, med de runt 100 adoptioner per år som vi bedömer kan vara den nya normalnivån
vad gäller antal adoptioner idag.

ÖKAT FOKUS PÅ DIGITALA INFORMATIONSMÖTEN

Många barn behöver fortfarande en ny familj i annat land.
Adoptionsorganisationernas utmaning är att hitta sökande
till de barn som finns. De är idag lite äldre och har många
gånger kända särskilda behov.
Information och rådgivning blir allt viktigare. Under året har
vi fokuserat på att förbättra information till sökande genom
våra egna kanaler. Vi har förpackat, förtydligat och förenklat
informationen på vår hemsida, vi har synts i media och haft
artiklar i ett antal tidningar, vi har synts på SVT och fått vara
med flera gånger i radio.  
Vi har också under året ökat vår aktivitetsnivå på både Facebook och Instagram.
Adoptionsrådgivarna har förändrat sitt arbetssätt för att
kunna ge information, rådgivning och stöd till de som är i
början av adoptionsprocessen under pandemin. Elva digitala
“Nyfiken på adoption” genomfördes under 2020 och nådde
ungefär 350 personer. Även Adoptionernas dag och Adoption Joy week genomfördes digitalt. I varje nummer av ”A:
Tidskrift om adoption” uppmärksammas adoptionsläget i ett
specifikt land och en eller ett par familjer har i samband med
det beskrivit sin adoptionsresa.
EN LEDANDE ADOPTIONSORGANISATION

Adoptionscentrum har alla förutsättningar att fortsätta vara
en ledande adoptionsorganisation sett ur både nationellt och
internationellt perspektiv. Drygt 50 års erfarenhet och drygt
25 000 förmedlade adoptioner från ungefär 60 länder är en
stabil grund. Under 2020 hade Adoptionscentrum auktorisation att arbeta i 14 länder, vilket är betydligt fler kontakter
än de andra svenska organisationerna.
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Rättssäkra adoptioner
I en internationell adoptionsprocess är ansvarsfördelningen mellan myndigheter och
organisationer väl reglerad med ett starkt system av kontroll. Utgångspunkten är att
genomföra rättssäkra adoptioner för barns rätt till familj.
Det främsta regelverket är Haagkonventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen har funnits sedan 1993 och idag är ett 100-tal länder
anslutna, vilket ger en samsyn kring hela adoptionsprocessen.
ACKREDITERADE AKTÖRER OCH TILLSYN

Adoptionsförmedling ska enbart utföras av myndigheter
eller ackrediterade organisationer utan vinstintresse. Adoptionscentrums utlandskontakter regleras ytterst av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), som
dels beslutar om auktorisation för svenska organisationer,
dels beviljar auktorisation för varje utlandskontakt.
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN STYR

Myndigheter i ursprungslandet ansvarar för att subsidiaritetsprincipen följs. Den innebär att varje barn ska ges
möjlighet att växa upp i sin biologiska familj eller med
släktingar och i andra hand få en permanent familj genom
nationell adoption. Om inget av dessa alternativ är möjliga
kan myndigheten besluta om internationell adoption.
All dokumentation om barnet och adoptionen ska sparas,
så att den adopterade kan ta del av den i framtiden. Olika
länder kan ha olika regler för vilken information adoptionsorganisationen i Sverige och adoptivfamiljen får vid tiden
för adoption, och vad som arkiveras i landet.

FN:S BARNKONVENTION OCH NATIONELLA LAGAR

Svenska adoptionsorganisationer arbetar bara med länder där
det finns en lagstiftning för internationell adoption. Utöver
Haagkonventionen regleras adoptioner av FN:s barnkonvention samt lagar i ursprungs- och mottagarländer. Innan
Haagkonventionen reglerades internationella adoptioner av
lagar i respektive land.
Blivande föräldrars möjlighet att adoptera är också noga
reglerad. Svensk socialtjänst genomför en medgivandeutredning innan adoptionsprocessen får börja och måste ge
sitt samtycke till adoptionen när de blivande föräldrarna får
besked om barn. Myndigheter i ursprungslandet godkänner
att föräldrarna får börja en adoption och fattar det slutgiltiga
adoptionsbeslutet.
ÖKAT INTRESSE FÖR NATIONELL ADOPTION I
URSPRUNGSLÄNDERNA

Lagar och regler för adoption utvecklas i takt med att samhällets syn på barn, kvinnor och familj förändras, både i ursprungsländerna och i Sverige. Idag ökar nationell adoption
i de flesta samarbetsländer, vilket är mycket positivt. Den
kompetens och erfarenhet Adoptionscentrum för med sig in i
ett samarbete bidrar till att synen på adoption förändras och
att intresset för nationell adoption på så sätt ökar.
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Annorlunda samarbeten under pandemin
Under 2020 har Adoptionscentrum samarbetat med de svenska adoptionsorganisationerna Barnens vänner (BV) och Barnen framför allt (BFA) samt de nordiska adoptionsorganisationerna genom paraplyorganisationen NAC (Nordic Adoption Council).

SAMARBETET MED BV OCH BFA

Adoptionsorganisationerna genomförde två gemensamma
aktiviteter under 2020; Adoption Joy week i mars och
Adoptionernas dag i november. Adoption Joy week uppmärksammar adoption på ett positivt sätt i våra social medier.
Som avslutning på den veckan visade vi en gemensamt
producerad film om adoption.
För första gången genomfördes också Adoptionernas dag
som ett gemensamt arrangemang. Evenemanget varade en hel
vecka i november och temat var vuxna adopterade, vars röster
fick höras i våra sociala medier. Veckan avslutades med en
föreläsning, där en adopterad berättade om sin återresa till sitt
ursprungsland och känslan av att höra till två länder.
Under 2020 producerade vi dels en film ”Längtar du?”, dels
en skrift som riktar sig till de som blir mor-och farföräldrar
vid en adoption. Vi påbörjade även en skrift om språk som
handlar om adopterade barns språkutveckling.
NORDISKA SAMARBETEN

Alla nordiska adoptionsorganisationer genomförde
Adoption Joy week med den gemensamma hashtaggen
#adoptionjoy på respektive sociala media och delade
varandras inlägg.
I januari genomförde NAC ett fysiskt styrelsemöte i
Köpenhamn och hade därefter regelbundna digitala styrelsemöten, med utbyte av information från respektive land
och från våra samarbetsländer. Pandemiåret har varit svårt
för alla men genom NAC har vi tillsammans hittat lösningar för att på olika sätt underlätta för våra sökande att resa
under pandemin.

Information har varit extra viktigt
under pandemin
Hallå där, Anna Taxell, landansvarig på Adoptionscentrums
kansli. Hur har det varit att arbeta som landansvarig under
Coronapandemin?
– Det har varit en utmaning. Pandemin har gått i olika faser i olika
delar av världen, så även om det varit lugnare här, kan det ha
varit en väldigt tuff fas i något av våra samarbetsländer. Det har
inneburit att man inte riktigt kunnat hämta andan.
Berätta om hur en dag på jobbet har sett ut?
– Vi har främst jobbat med är att hålla de sökande uppdaterade
på vad som händer i respektive land, både med information om
smittspridning, men också kring hur adoptionsverksamheten
påverkats av pandemin och lokala restriktioner. För blivande
adoptivföräldrar som hade utsedda barn när pandemin slog till,
har vi försökt ge information om deras ärende, uppdateringar
kring barnet och om möjligheterna till att resa.
Vad har varit det svåraste att hantera under pandemin?
– Att hantera ovissheten. Det är en utmaning att på ett balanserat
sätt informera om svåra situationer och plötsliga förändringar,
men ändå förmedla hopp. Vi vill ju ge information som är realistisk, samtidigt som vi vill att våra sökande ska känna sig trygga.
Hur har du stöttat blivande adoptivfamiljer under den här
perioden?
– Vi har ökat vår digitala kompetens avsevärt och utvecklat
kommunikationen med våra sökande, bland annat genom att ha
informationsmöten och samtal på olika digitala plattformar. Jag
hoppas att blivande adoptivfamiljer känner att de lärt känna oss
bättre genom att vi syns på deras skärmar, och är mer aktiva i
vår kommunikation. Vi har ökat antalet informationsträffar och
antalet nyhetsutskick.
Vad händer nu?
– Jag hoppas att situationen snart tillåter att vi landansvariga kan
återuppta våra resor till ursprungsländerna. Att träffa och samtala
med medarbetare, samarbetsorganisationer och myndighetspersoner är en viktig del i vårt arbete.
– Jag hoppas också att fler länder öppnar upp och kan ta emot de
blivande adoptivföräldrar som väntar och längtar efter att hämta
sina barn. I ett fåtal länder har det gått att slutföra adoptionsprocesser under pandemin, men majoriteten av våra samarbetsländer
har ju varit stängda. På sikt tror jag att adoptionsverksamheten
kommer att växa eftersom behoven i många av de länder vi
är verksamma i bara växer. Pandemin är ett hårt slag mot den
sociala utvecklingen och det har fått, och kommer att få, svåra
konsekvenser för redan utsatta familjer och barn.
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Hur går en adoption till?
Att adoptera är en fantastisk möjlighet och sätt att bilda familj på. Här kan du följa
adoptionsprocessen i olika steg och få en översiktlig bild över hur den går till. Tiden
varierar från land till land och ärende till ärende.

PAS
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Resor och Rötter 25 år
Adoptionscentrum startade verksamheten Resor
och Rötter 1995, för att stödja adopterade som
intresserar sig för sitt ursprung genom att studera
handlingar från adoptionstillfället, egna röttersökningar och återresor.
Under årens lopp har verksamheten utvecklats på
olika sätt. Ett stort antal gruppåterresor till Chile,
Colombia och Sydkorea har genomförts i Adoptionscentrums regi. Adoptionscentrum har hjälpt
adopterade som sökt och hittat sina rötter, men
också förmedlat kontakt till adopterade som har
blivit uppsökta av sin biologiska familj.

eller adoptivfamilj i Sverige. Över 70 procent av de
utlandsadopterade i Sverige har idag nått vuxen
ålder, och successivt växer nya generationer upp.
Adoptionscentrum ser att behov och efterfrågan av
stöd och hjälp för adopterade och deras familjer i
dessa frågor kommer att bestå för lång tid framöver.

Många adopterade som gjort en återresa på egen
hand har som en del av sitt förberedelsearbete kontaktat Resor och Rötter för att få råd och stöd inför
sitt livs resa. Men det är inte bara adopterade som
har nyttjat Resor och Rötters erfarenheter, kunskap
och stöd – adoptivföräldrar som vill utbyta tankar
kontaktar också avdelningen. Resor och Rötter
finns till för både adopterade och deras familjer. Alla
är välkomna att höra av sig!
Resor och Rötter finns inte bara till för dem med
siktet inställt på utlandet – många kontaktar
avdelningen under olika skeden i livet med tankar
och funderingar kring hur det är att vara adopterad

En av Adoptionscentrums gruppåterresor till Colombia.

Rättsprocessen i Chile fortsätter
Brottsutredningen i Chile fortsatte under 2020, men än har inga resultat presenterats
och inga åtal väckts.
Adoptionscentrum har sedan brottsutredningen inleddes haft en kontinuerlig dialog med utredningsgruppen, bistått med information och löpande fått uppdateringar från utredarna. I september 2020 var den officiella uppgiften att totalt drygt 600 ärenden
utreds, varav cirka 100 är kopplade till Sverige.
Under hela processen har medlemmar och allmänhet i Sverige informerats via Adoptionscentrums hemsida och sociala
kanaler. Under året uppdaterades frågor-och-svar-sida på hemsidan kontinuerligt. Adoptionscentrums information bygger på
offentlig och av svenska och chilenska myndigheter bekräftade uppgifter.
Vad vi kan se i vår dokumentation är att adoptionerna ser juridiskt korrekta ut och att regler och lagar som gällde på den tiden
har följts. Det som utreds i Chile är vad som hände fram till det att domstolen fattade beslut och oegentligheter kopplade till det.

BISTÅND

VERKSAM H ET SBER ÄT T ELSE 2020

Bistånd – 2020 i korthet
FÖRÄLDRAR har ökat sina
kunskaper om barns rättigheter
generellt, barns rätt till deltagande, till skydd från övergrepp och
våld, till hälsa och utbildning. De
har ökat sin kännedom om lagar
och policys, om existerande stöd
från samhället och hur man kan
få tillgång till detta. Vissa utbildningar har fokuserat särskilt på
barn med funktionsnedsättningar
och barn som lever med hiv.

PROFESSIONELLA SOM ARBETAR PÅ
BARNHEM OCH MYNDIGHETER har deltagit
i utbildningar om hur man ska arbeta för att
barn inte ska placeras på institution och hur
barns rättigheter ska skyddas. De beräknas
i sin tur nå ca 192 000 barn.

BARN har nåtts direkt i aktiviteter, fått lära sig om sina
rättigheter, fått möjlighet att gå i skolan, fått tillgång till
utveckling och en röst i beslut som gäller dem.*
* 2019 nåddes 35 019 barn. Pga pandemin har färre direktkontakter
skett 2020.
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Utbildning stärker barnens skydd
I december 2020 genomfördes den sista delen av Föräldralösa Barns utbildning om barns skydd från våld och övergrepp med våra samarbetsorganisationer i Indien. Vi
har tidigare genomfört liknande utbildningar i Etiopien,
Sydafrika och Vietnam.
TRYGGA MILJÖER FÖR UTSATTA BARN

På grund av pandemin delade våra partners den här gången med sig av sitt arbete för att skydda barnen i en serie
workshops online. Deras arbete består både av att stärka barnen och uppmuntra dem att göra sina röster hörda, men också att säkerställa att vuxna runt om barnen tänker förebyggande. Förutom att se till att den egna organisationen och
dess aktiviteter är säkra för barnen, har man jobbat mycket
med att sprida kunskap till barnen själva, till föräldrar, skola
och myndighetspersoner.

Nya barnrättskämpar utbildade i Vietnam 2019

BARNRÄTTSAMBASSADÖRER STÖTTAR FAMILJER

Pandemin innebar i våras en total nedstängning av det
indiska samhället under många månader. Detta ledde till att
antalet barn som for illa i hemmet ökade. I Delhi har vår
samarbetsorganisation Prayas utbildat ett åttiotal kvinnor
som bor i utsatta områden till barnrättsambassadörer. Deras
lokala närvaro gör att de kan ha extra koll på barns situation
och stötta familjer som har det svårt. De bistår också när det
gäller att anmäla våld och övergrepp. I Bhubaneswars slumområden har vi i våra projekt arbetat med grupper för unga
flickor där man har diskuterat barns rättigheter och hur flickorna kan skydda sig själva mot våld och övergrepp. Flera av
dessa tonåringar har agerat aktivt i sina områden och
bl a lyckats stoppa flera barnäktenskap.
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Sydafrikas ungdomar kämpar för
en bättre framtid
I Sydafrika är våld och andra svårigheter en del av vardagen. NACCW:s ungdomsforum
vägrar att stå stilla och se på. Det är dags att bryta den onda cirkeln.
Under den pågående covid-19 pandemin har man i många
länder världen över uppmärksammat risken för ökat våld
i nära relationer, framför allt mot kvinnor och barn. Ökad
isolering riskerar att leda till ökat våld och till att tillvaron för
redan utsatta barn blir ännu värre. Det finns också en risk
för ökade sexuella övergrepp på nätet. I Sydafrika är siffrorna
över kvinnor och barn som utsatts för våld redan höga.
REDAN UTSATTA DRABBAS HÅRDARE

Tillsammans med NACCW arbetar Föräldralösa Barn sedan
2017 med att utveckla organisationens ungdomsforum där
unga som bor på institution, i fosterhem eller i utsatta områden får möjlighet att mötas,
organisera sig och få sina
röster hörda.
Donald Nghonyama, biträdande chef på NACCW berättar
hur barn och unga som redan
levde i utsatthet drabbats hårt
av pandemin i landet. Med
stängda skolor riskerar många
barn att hamna efter eller
hoppa av skolan. De barn som
inte har smarta telefoner kan
inte heller ta del av onlineundervisning eller stöd. För
många är utbildning det enda
hoppet om att förändra livet
till det bättre. Våldet har ökat
men färre har haft möjlighet
att rapportera övergrepp.
Många familjer har saknat mat trots stödprogram från staten.
- Familjer har fått matpaket som räcker för fyra personer
medan de ofta består av många fler vilket gjort att maten
tagit slut, berättar Donald Nghonyama.
Barn som lever på institutioner och behandlingshem har inte
kunnat ta emot besök eller hålla kontakten med släkt då institutionerna inte haft råd med kostnader för telefon och wifi.  
SOCIALA MEDIER SOM VERKTYG

Under nedstängningen har NACCWs lokala ungdomsforum
varit aktiva och via digitala möten bland annat diskuterat

frågor kring våld och dess inverkan för unga. Man har även
nått ut på sociala medier med sina budskap.
Forumen har organiserat digitala pojk- och flickgrupper som
diskuterat hur man kan bryta tystnaden och våldspiralen.
Där har man också pratat om hälsosamma relationer och
sexuella och reproduktiva rättigheter. Förutom diskussioner
har man ordnat föreläsningar och man har också jobbat med
att skriva dikter för att uttrycka sina tankar och känslor.
Donald Nghonyama menar att nyckeln till att bryta våldscykeln är att skapa trygga platser för barn där man vågar
prata om dessa frågor, där unga själva kan få uttrycka sig.
Uppmana till att anmäla övergrepp, möjlighet till terapi och
bygga stödnätverk är andra
viktiga åtgärder.
- Anmälningar måste också
tas på allvar av oss
ansvariga runt barnen,
säger Donald Nghonyama.
FRAMTIDA, MODIGA LEDARE

I början av juni genomförde
ungdomsforumen också en
kampanj på sociala medier i
samband med den nationella
barnskyddsveckan, där de
uppmanande att man ska
bära ett grönt band för att visa
sitt stöd för barn som
far illa. Tack varje kampanj
och övriga aktiviteter har ungdomsforumet fått fler följare.
- Det är viktigt att vi lyssnar på de unga och framöver driver
frågor som de tycker är viktiga. Jag är stolt över
att programmet har skapat framtida ledare som inte är rädda
för att stå upp för frågor som är viktiga för dem, säger
Donald Nghonyama.
Danielle Heynes är nationell ordförande
för NACCW Ungdomsforum. Hon har
sedan hon tillträdde lovat vara en röst
i landet för de barn och ungdomar som
själva saknar en röst.
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Möt några av barnen i
Föräldralösa Barns projekt
Föräldralösa Barn stödjer projekt som utbildar i barns rättigheter, hälsa och säkerhet. Syftet är att fler barn ska kunna
växa upp i trygghet och få välja sin egen väg genom livet.
GIA LINH FICK FORTSÄTTA
I SKOLAN
Gia Linh är 15 år och
tillhör en etnisk minoritet i Vietnam. Hon
går i skolan och lägger
mycket tid på sina studier. Men, att gå i skolan är
inte självklart för flickor som Gia Linh.
När Gia Linh fyllde 13 år ville hennes föräldrar att hon skulle börja arbeta och hjälpa till
i hemmet. Många flickor i på landsbygden i
Vietnam måste sluta skolan innan de fyller
femton, arbeta och en av fyra flickor riskerar
att bli bortgifta innan de fyller 18.
Gia Linh berättade för sin lärare om föräldrarnas framtidsplaner. Läraren, tillsammans med
en representant för kommunen, besökte Gia
Linhs hem och övertalade föräldrarna att låta
henne stanna i skolan och gå med i en ungdomsklubb inom vårt projekt där hon får lära
sig om barns och ungdomars rättigheter. Tack
vare stödet kan Gia Linh nu studera istället för
att arbeta. Det ger henne möjlighet att forma
en framtid utan fattigdom och utsatthet.

väldigt unga barn vakta sina småsyskon för att
föräldrarna ska kunna jobba. My Sisters driver
därför daghem för ensamstående mammor,
som är särskilt utsatta.
Systrarna kommer tidigt till förskolan, får
frukost och rena kläder. Många familjer bor
trångt och utan tvättmöjligheter. För att minska risken för spridning av sjukdomar och löss
tvättas alla kläder i förskolan.
På förskolan får barnen leka, vila och pedagogisk träning. Under dagen får barnen ytterligare två mål mat. Maten är näringsrik och gör att
de kan växa och utvecklas normalt. Under den
pågående pandemin har förskolorna tvingats
stänga ned, vilket innebär att
Ruth inte kunnat arbeta.
Under nedstäningen har
My Sisters personal
stöttat familjen med
matpaket och finansiella bidrag.

* Barnen på bilderna heter egentligen något annat.

ZORAN LÄMNADE BARNHEMMET FÖR EGEN
BOSTAD OCH JOBB
Zoran bor i Serbiens huvudstad Belgrad. Han är
uppvuxen på barnhem, en tuff miljö för ett barn
att vistas i och Zoran for mycket illa. Tack vare
stöd från organisationen GRiG, som Föräldralösa Barn stödjer, har Zoran idag egen bostad och
jobb. Hos GRiG har han också lärt sig att lita på
andra och att tycka om sig själv.
Vid 18 års ålder måste ungdomar som bor på
barnhem lämna institutionen och klara sig
själva. Utan kontakter, jobb och bostad är
det väldigt svårt, om inte omöjligt. När Zoran
kontaktade GRiG fick han hjälp med att lära
sig de sociala koder som skapar acceptans i
samhället. Zoran återvände hela tiden till GRiG
för att inte tappa fotfästet och för att få det
stöd han behövde för att kunna lita på sin egen
förmåga.
NÄR ESHE ÄR PÅ FÖRSKOLAN KAN HENNES
MAMMA FÖRSÖRJA FAMILJEN
Eshe och hennes syster går i förskolan hos My
Sisters Organisation i Addis Abeba i Etiopien,
en organisation Föräldralösa Barn arbetar med.
Det är ont om barnomsorg, och ofta måste

Varmt tack
Föräldralösa Barns samarbetspartners rapporterar om hur situationen för redan utsatta
grupper blivit betydligt värre under pandemin.
Fattigdom, arbetslöshet och våld har ökat.
Barnen riskerar att förlora de möjligheter till
utbildning, hälsa och trygghet som man lyckats
uppnå. Familjer står utan försörjning och barn
riskerar att överges.
Våra partners har i den akuta fasen samarbetat
med andra för att nå ut med akut stöd till de
mest behövande och tagit ansvar för att sprida
korrekt information rörande covid-19 till familjer
och barn.
Tack vare generösa gåvor har Föräldralösa Barn
via våra partners även kunnat distribuera tvål
och matpaket i Etiopien, Indien och Vietnam.
Ett livsavgörande stöd!
Vi fortsätter nu kämpa för alla barns rätt till en
trygg barndom!

HÄRBÄRGEN GER SKYDD I DEHLI
I indiska Delhi samarbetar Föräldralösa Barn med organisationen
Prayas som bland annat driver hem
och härbärgen dit barn i behov av
skydd kommer. Prayas jobb är att ge
barnen ett gott omhändertagande,
se till att de får sina rättigheter
tillgodosedda och arbeta för att
de ska kunna återförenas med
sina familjer.
LOKALA BARNRÄTTSAMBASSADÖRER SPRIDER KUNSKAP
För de barn som kommer från
Delhi ingår också att arbeta med
familjerna, så att barnen inte riskerar att fara illa när de återvänder
hem. Ibland bottnar problemen i
okunskap om stöd som går att få i
samhället, eller brister i kunskapen
om barns rättigheter.
Prayas har också utbildat sk barnrättsambassadörer, kvinnor som
sprider kunskap i sina bostadsområden om barns rättigheter, om våld
i nära relationer och om lagstiftningen kring sexuella övergrepp
mot barn och hur man kan förhindra
detta. En studie som Ministeriet för
kvinnors och barns välfärd gjorde
för drygt tio år sedan visade att
drygt hälften av alla barn i studien
hade utsatts för sexuella övergrepp
eller ofredanden. 58 procent av
dessa var pojkar. Prayas och andra
organisationer menar att inget har
förändrats till det bättre. Snarare
tvärtom, idag har förövarna fått
ännu en spelplan genom internet.

Pragathi
är föreståndare
för ett av
Prayas
härbärgen
för pojkar i
Old Delhi. Hit
kommer pojkar
som organisationens socialarbetare kommit i kontakt med
på gatan, eller som upptäckts
på Delhis järnvägsstation när
de kommit med tåget från
någon annan del av landet.
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Ett kansli med hög kompetens
världen. Det har inneburit att några fått gå upp mycket tidigt
och några har fått närvara på sen kväll.
ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA KOSTNADERNA UNDER
PANDEMIÅRET

Nöjda medarbetare skapar nöjda medlemmar, nöjda adoptivföräldrar och ett biståndsarbete där viljan att stötta barns
rättigheter och rätt till en permanent familj genomsyrar allt
arbete. Det ger en hållbar arbetsplats och en medarbetarkultur där alla känner sig delaktiga och motiverade. Under
året har en rad planeringsdagar genomförts just för att skapa
delaktighet i kansliets arbetssätt. En digital föreläsning om
effektivt samarbete har genomförts och för att mäta hur medarbetarna mår genomförs årligen en medarbetarundersökning.
BEMANNING OCH KOSTNADER

Förbundet hade 19 anställda vid årets slut jämfört med 20
vid årets början. På grund av pandemin har rekryteringen
av en ny kommunikatör skjutits på framtiden. Balanserade
resultat i förmedlingsverksamheten bedöms vara möjliga
med en bemanning på ca 20 personer, varför inga ytterligare
neddragningar av personalstyrkan är planerade. Tvärtom är
bibehållen bemanning nödvändig för fortsatt kvalitet och
trovärdighet i förmedlingsarbetet. På kansliet finns personal
med djup kunskap och lång erfarenhet av internationella
adoptioner. För att behålla Adoptionscentrums professionalitet och goda rykte är en fortsatt hög kompetensnivå i
personalstyrkan ett måste.
Under oktober 2020 inleddes en nyrekryteringsprocess för
att ersätta framtida pensionsavgångar. Att Adoptionscentrum
är en attraktiv arbetsplats märktes då tjänsterna fick 200
sökande, många med väldigt intressant bakgrund!
INTERNATIONELLT NÄTVERK

Adoptionscentrum har lokal representation i elva länder.
Den lokala närvaron bidrar till en effektiv och fungerande
förmedlings- och biståndsverksamhet. Stort fokus har lagts
på att utveckla digitala möten och trots tidsskillnader har
vi lyckats hålla digitala möten med alla våra medarbetare i

Adoptionscentrums negativa resultat om 5,6 miljoner
blev bättre än vad som befarats. Adoptionscentrum vidtog
åtgärder samt sökte och erhöll olika statliga stöd på sammanlagt 2,9 mkr, vilket dämpade den ekonomiska effekten
av Covid-19. Kansliet införde permitteringar på 20 procent
maj-oktober vilket innebar en besparing på ca 0,5 mkr och
statligt stöd på ca 1,9 mkr samtidigt som sänkt arbetsgivaravgift innebar sänkta kostnader med ca 0,4 mkr. Under året
beslutades att all insamling ska samlas i insamlingsstiftelsen
Föräldralösa Barn, vilket gav en negativ resultateffekt i
Adoptionscentrum med 2,3 mkr och en positiv resultateffekt
med samma belopp i Föräldralösa Barn.
Förluster per verksamhetsgren
FÖRMEDLING
- 3,1 MILJONER

MEDLEM
- 1,3 MILJONER

BISTÅND
- 2,2 MILJONER

Ungefär 50 färre
adoptioner än
planerat.

Långsiktig
satsning på
medlemsverksamheten.

Humanfonden
flyttad till insamlingsstiftelsen
Föräldralösa Barn.

ADOPTIONSCENTRUM HAR EN BRA
ARBETSMILJÖ
Adoptionscentrum genomförde under 2020 en
enkät om arbetsmiljön för de anställda på kansliet.
Enkäten visade att 95 procent av de anställda
tycker att det finns tydliga mål för arbetet inom
organisationen. Nio av tio anställda upplever också
att de får bra stöd från sin chef och 95 procent
anser att ledningen är lyhörd för förändringar.
Drygt 80 procent av de anställda på Adoptionscentrum upplever att man utvecklas yrkesmässigt
och personligt på arbetsplatsen, men pandemin
och digitalt arbete har gjort att det saknats möjligheter till fortbildning. Samtliga anställda tycker att
kansliet har en bra arbetsmiljö där alla bemöts med
respekt av sina kollegor och att de är stolta över
att arbeta på Adoptionscentrum.
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Röster från personal och styrelse om
distansarbete under pandemin
HUR HAR ARBETET MED LOKALAVDELNINGARNA
FUNGERAT UNDER ÅRET?

HUR HAR ARBETET MED BLIVANDE ADOPTIVFÖRÄLDRAR
FUNGERAT UNDER PANDEMIÅRET?
Det har fungerat bra, jag upplever att vi har fått en
närmare och mer personlig kontakt med blivande adoptivföräldrar under året som gått. Vi har, precis som många andra,
blivit mycket bättre på att använda olika digitala kanaler
för vår kommunikation. Idag bokar jag hellre in ett videomöte
än ett telefonsamtal med blivande adoptivföräldrar om vi har
mycket att prata om, vilket jag tycker underlättar och
förbättrar relationen. Vi har under året också haft fler informationsträffar än någonsin, digitalt så klart, vilket inneburit
att du kan vara med oavsett var i landet du bor.
MARIA ERLINGSSON, HANDLÄGGARE OCH LANDANSVARIG

HUR HAR BISTÅNDSARBETET FÖRÄNDRATS
UNDER PANDEMIN?
På grund av olika grader av nedstängning i
samarbetsländerna har verksamheten också varierat
och under våren 2020 arbetade många av våra samarbetspartners tillsammans med myndigheter och andra
hjälporganisationer för att sprida information och förhindra
spridningen av Corona. Digitala träffar och telefonsamtal har
ersatt möten. Brist på mat och hygienartiklar har gjort att
vi samlat in och använt medel till katastrofhjälp för första
gången under denna programperiod. Barn har tvingats vara
hemma och samarbetspartners har i ökad utsträckning arbetat med stödundervisning, och även förstärkt stödet till barn
online för att förhindra att övergrepp mot barn sker på nätet.
En positiv aspekt med pandemin har varit att vi har genomfört våra utbildningar online vilket har medfört att fler har
kunnat medverka.
EVA-MARIA RASK, PROGRAMCHEF FÖR BISTÅNDET

HUR HAR MAN PÅ KANSLIET SÄKERSTÄLLT ATT ALLA
MEDARBETARE FÅR INFORMATION UNDER ÅRET?
Kortare regelbundna morgonmöten varje dag samt
ett längre kanslimöte en gång i veckan har bidragit till att
sprida information till alla medarbetare och ökat möjligheten
för alla att kännas sig uppdaterade om vad som händer inom
organisationen. Vid distansarbete går all spontan information
”korridorsnacket” förlorad men vi har trots detta lyckats få
till ett bra informationsflöde i hela organisationen.
KERSTIN GEDUNG, VERKSAMHETSCHEF

I princip har vi ställt om all verksamhet till att ske digitalt
via Microsoft Teams. Mycket tid har lagts på att omstrukturera
utbildningsmaterial och manualer till att fungera även digitalt. De
samtal som tidigare skedde via telefon sker nu nästan uteslutande
via Teams. Eftersom även avdelningarnas årsmöten nu sker digitalt
har en konsekvens varit att jag har kunnat vara med på betydligt
fler årsmöten än om det hade varit fysiska årsmöten.
PATRIK WALLNER, ANSVARIG FÖR
MEDLEMSVERKSAMHETEN OCH LOKALAVDELNINGARNA

HUR HAR DET FUNGERAT I SAMARBETET MED
UTLANDSKONTAKTERNA UNDER PANDEMIÅRET?
Att arbeta med världen som arbetsplats under pandemin har
varit en stor utmaning! Vi har behövt hantera mängder av
restriktioner som påverkat adoptionsprocesserna, begränsade
möjligheter att resa, och att länder helt stänger ner från
en dag till en annan. Det kräver alltid ett stort mått av
flexibilitet och tålamod att arbeta i olika länder och kulturer
men under det senaste året har ingenting varit som det brukar, och vi har fått lov att anpassa verksamheten
från fall till fall, och från land till land.
ANNA TAXELL, LANDANSVARIG

HUR HAR STYRELSEARBETET FUNGERAT UNDER 2020?
Styrelsearbetet har fungerat väl under pandemin, vi har kunnat ta de beslut som vi behöver under året. Pandemin har i
vissa avseenden varit svår att bedöma, exempelvis vad gäller
hur lång tid olika oönskade förhållanden varar, men förbundsstyrelsen har varit balanserad och resonerat sig framåt med
fokus på att minimera riskerna. Det digitala formatet har
haft både för- och nackdelar men vi har lärt oss att använda
tekniken bättre och, till viss del, kompensera för de mikrouttryck som lätt går förlorade. Men det som tyvärr inte har gått
att kompensera har varit möjligheten att prata fritt, umgås
socialt och mingla efter mötena.
JOHAN HÖGBERG, ORDFÖRANDE I FÖRBUNDSSTYRELSEN

HUR FUNGERAR DISTANSARBETE KOPPLAT TILL
BALANSEN MELLAN JOBB OCH FRITID?
Från att alltid vara på arbetet till att plötsligt övergå till
distansarbete hemifrån på heltid har påverkat vardagen mer
än väntat. Inte minst att hålla isär arbete och fritid har visat
sig svårt när arbetsplatsen finns i ens vardagsrum och barnen har haft skola på distans. Det är lätt hänt att man jobbar
när det passar även om det är på kvällar eller helger om
man inte hittar en bra struktur för distansarbetet. Kansliets
virtuella morgonmöten har varit helt nödvändiga, både
för att träffa kollegor och för att få en bra och tydlig
start på arbetsdagen.
FREDRIK WALLDORF, EKONOMIANSVARIG
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Arbetsgrupper och utskott för
särskilt viktiga frågor
Förbundsstyrelsen har sex arbetsgrupper för prioriterade frågor samt tre utskott.

MEDLEM

PÅVERKANSARBETE

Förbundsstyrelsen beslutade hösten 2019 om att långsiktigt
göra en satsning på medlemsverksamheten genom att förstärka resurserna på kansliet med ytterligare en heltidstjänst.
Under verksamhetsåret 2020 har tre personer därmed arbetat
med medlemsfrågor samt Resor och Rötter. Syftet är att öka
aktivitetsnivån, ge bättre service till förtroendevalda och
medlemmar samt stötta förbundsstyrelsen i uppdraget att
utveckla PAS. Satsningen innebär att medlemsverksamheten
kommer att gå med underskott de närmaste åren.

Arbetsgruppen har haft en dialog med politiker och besvarat
frågor om adoptioner i syfte att underlätta deras motionsarbete. Gruppen och kansliet har också arbetat intensivt med
att förse Statskontorets utredare med underlag för uppdraget
att se över den framtida organisering av adoptionsverksamheten utifrån hög rättssäkerhet och med barnperspektivet i
fokus.

Styrelsens arbetsgrupp har tillsammans med kansliet
arbetat med att genomföra den av förbundet beslutade
omorganisationen med färre lokalavdelningar och en riksavdelning, AC-medlem.

Adoptionscentrum har begärt att hantering av adoptionsakterna ska skötas av Riksarkivet, men fått besked om att
det inte är möjligt med befintlig lagstiftning. Fortsatt dialog
för att få till stånd en flytt av hanteringen förs med MFoF,
politiker och Riksarkivet.

STADGAR OCH POLICYDOKUMENT
KOMMUNIKATION
Förbundsstyrelsen har beslutat om ett mer aktivt kommunikationsarbete. Under 2020 har därför en extern konsult
stöttat kansliet med att ta fram en kommunikationsplattform,
som innebär att förtydliga, förenkla och förpacka kommunikationen. En viktig del i detta är att bättre kommunicera
berättelser. Under 2020 har hemsidan gjorts om utifrån dessa
principer och Adoptionscentrums närvaro på sociala medier
har ökat. En kommunikationsplan kopplat till den sedan tre år
pågående brottsutredningen i Chile har också förberetts.
Det har varit en utmaning att genomföra detta omfattande
förändringsarbete utan kommunikatör.

PAS
Förbundsmötet 2019 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att
driva PAS-frågor. Utgångspunkten är en samsyn i förbundet kring att det är samhällets ansvar att tillhandahålla
och finansiera PAS, och Adoptionscentrum arbetar med
påverkansarbete för att samhället ska ta det ansvaret.
Arbetsgruppen välkomnar initiativ som det kostnadsfria
samtalsstöd MFoF har upphandlat för adopterade över 15
år och det pilotprojekt som MFoF har startat för ursprungssökning. Gruppen är däremot mycket tveksam till idén om
att kommunerna ska stödja adopterade i ursprungssökning,
det vore bättre att adoptionsorganisationerna ges resurser
för ursprungssökning.

En översyn av förbundets stadgar pågår och
kommer att presenteras på förbundsmötet 2021.
Policydokument uppdateras årligen.

EKONOMI
Gruppens arbete har fokuserat på att förbereda en ny placeringspolicy, där ett försiktigt ökat risktagande för att öka
avkastningen genom att en viss del av kapitalet placerat
i aktier tillåts. Nya principer för internredovisning har
implementerats, dels för att bättre kunna följa utfallet i de
tre verksamhetsgrenarna, dels för att säkerställa att kraven
från MFoF (adoptionsverksamhet) och Forum Syd (biståndsverksamhet) uppfylls.
Humanfondens insamling har flyttats till insamlingsstiftelsen
Föräldralösa Barn. Det innebär en negativ resultatpåverkan i
Adoptionscentrum med 2,3 miljoner kronor och motsvarande
positiv resultatpåverkan i Föräldralösa Barn.

TRE UTSKOTT
Beredningsutskottet består av ordförande och de båda
vice ordförandena. Utskottets uppgift är att förbereda
styrelsemötena.
Biståndsutskottet ansvarar för att bereda och föredra beslut
angående biståndsprojekt i förbundsstyrelsen och Föräldralösa
Barns insamlingsstiftelses styrelse.
Redaktionsutskottet planerar och samordnar teman och
utgivning av medlemstidningen.

