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Ett år med utmaningar
och möjligheter
För Adoptionscentrum blev 2018 ett år med både utmaningar och möjligheter där det till en stor del handlar
om omvärlden. Adoptionscentrum har alltid varit en organisation som påverkat och påverkats av samhällen,
politik och skeenden. Det har varit extra tydligt detta år. Medlemsantalet sjunker och antalet aktiva blir färre,
vilket utmanar en organisation som bygger på tanken att vi är starka tillsammans. Men det säger kanske mer
om det samhället vi lever i än om Adoptionscentrum. För idag flyttas engagemang och demokratiska processer
över huvud taget alltmer till aktioner, kampanjer, sociala medier och andra arenor som inte omfattas av styrelsemöten, formalia och administration. Utmaningen blir att välkomna dem som brinner för adoptionsfrågor och
skapa en levande struktur inom ramen för det som är grunden för en ideell medlemsorganisation.
De internationella adoptionerna minskar i antal, vilket är både positivt och problematiskt. Det är fantastiskt när
allt fler barn kan växa upp i sitt födelseland och i bästa fall sin födelsefamilj. Det problematiska är när politiska
beslut leder till att fler barn tvingas växa upp på institution istället för att få en familj. Adoptionscentrums uppgift
är dock att så länge det finns barn som behöver familj, lyfta adoption som en möjlighet. Det är också viktigt att
fortsätta driva frågor om stöd till adopterade – oavsett ålder - och deras familjer. Adoptionscentrums internationella utvecklingssamarbete är stabilt och starkt. Att stärka barns rättigheter med fokus på barn som övergivits
eller riskerar att överges är både viktigt och meningsfullt. I Sverige är information om dessa barn och insamling
två viktiga delar som både kansli och ideella krafter arbetar aktivt för med framgång.
Adoptionscentrum vet att en del förändringar tar tid, men att tålamod ofta lönar sig. Detta blev tydligt då flera
viktiga punkter i Adoptionscentrums intressepolitiska program blev verklighet 2018 i och med riksdagsbeslut
som fattats. Att ålder hos den som vill adoptera ska ses i ett helhetsperspektiv istället för fasta gränser är ett
exempel på det. Och att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag är något som Adoptionscentrum gläds över
tillsammans med andra barnrättsorganisationer i Sverige, då vi drivit denna fråga under många år.
Adoptionscentrum tar nu med kunskaper och erfarenheter från året som gått för att möta framtiden, som även
den innebär så väl utmaningar som möjligheter!

Margret Josefsson
Förbundsordförande
Adoptionscentrum
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2018 i korthet
Adoptionscentrum är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, med
tre huvuduppgifter; förmedling, biståndskoordination och medlemsverksamhet. 2018
blev ett händelserikt år inom förbundets alla tre verksamhetsgrenar.
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BARN HADE EJ
FYLLT 3 ÅR

av Adoptionscentrums
anställda anser
att arbetsuppgifterna
är meningsfyllda
och intressanta.

av de som adopterat uppger
att det är mycket sannolikt att
de kommer att rekommendera
Adoptionscentrum till andra
i adoptionstankar.
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adopterade som
ensamstående

ADOPTION

Adoption
Adoptionscentrum har under året förmedlat 107 adoptioner. Totalt
förmedlades adoptioner från elva länder, varav Sydkorea, Sydafrika och
Colombia var dominerande.
INTERNATIONELL TREND

som vi som förbund ska verka för barns rätt till en
permanent familj.
Verksamheten idag präglas av att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt profil som matchar
behoven i de länder där vi har barn som behöver
familj. Några länder välkomnar fler ansökningar.
Adoptionscentrum har därför arbetat intensivt med
att sprida information för att hitta föräldrar som är
öppna för att adoptera syskongrupper och lite äldre
barn. Även informationsspridning om vad särskilda
behov faktiskt innebär har prioriterats.

Antalet adoptioner är 35 färre än 2017, då 142 adoptioner förmedlades. Nedgången i antalet adoptioner
syns inte bara hos Adoptionscentrum utan även internationellt. Det finns fortfarande ett stort behov av
internationell adoption, men många länder arbetar
idag mer aktivt, helt i linje med Haagkonventionens
riktlinjer, för att barn ska stanna i sin födelsefamilj
eller i andra hand i en annan familj i ursprungslandet.
De barn som blir aktuella för internationell adoption,
blir då allt tydligare barn med olika särskilda behov.
De barn som inte har sådana behov får familj genom
inhemsk adoption. Att fler barn kan stanna i sitt ursprungsland, är en positiv utveckling som ligger i linje
med Adoptionscentrums värderingar.
Vi, liksom andra adoptionsorganisationer i Sverige,
ser också en nedgång i antalet sökande då det idag
finns andra alternativ till att bilda familj på.

KOMMUNIKATIONSINSATSER

Adoptionsrådgivarna ger information, rådgivning och
stöd till den som är i början av adoptionsprocessen.
De flesta kontakterna sker via telefon eller e-post, men
vid 129 tillfällen tog de emot personliga besök. Vid den
årligt återkommande Adoptionernas Dag anordnades,
i samband med förbundskonferensen, ett seminarium
med ämnen som, landinformation om Kina, Indien
och Colombia, (Adoptionscentrums fokusländer 2018)
Adoptionscentrums konsultläkare berättade om vad
som kan dölja sig bakom formuleringen ”särskilda
behov” och slutligen blandade Anders och Carina
Lövkvist humor och allvar i sin betraktelse över att
vara adopterad, adoptera och få ett biologiskt barn.
Seminariet blev välbesökt, drygt 70 besökare kom.

BEHOVET FORTFARANDE STORT

Trots att antalet adoptioner minskar finns det fortfarande ett stort antal barn som behöver en ny familj.
Adoptionsorganisationernas utmaning är, att de barn
som behöver en familj i annat land, inte alltid stämmer överens med vad de blivande adoptivföräldrarna
är beredda att ta emot och/eller bli godkända för. Det
är viktigt att visa stor respekt för vad medlemmar
bedömer att de har kapacitet till att ta emot, samtidigt

FÖRR

MATCH

IDAG

DELVIS MATCH
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Under året genomförde Adoptionscentrum tre
informationsträffar, förutom Adoptionernas Dag. Två
av träffarna ägde rum på förbundets kansli och en träff
anordnades i Göteborg. Kansliet arrangerade även
öppet hus för de som är i början av sin adoptionsprocess, eller som precis börjat fundera på adoption som
ett alternativ till familjebildning. Lokalavdelningarna
anordnade dessutom ett antal ”Nyfiken på adoption”träffar. Adoptionsrådgivare från kansliet deltog i
arrangemang hos AC Stockholm Söder, AC Stockholm
Norr, AC Sydöst, och AC Östergötland för att där ge
allmän information om adoptionsläget och processen.
Vid ett tillfälle, besök i AC Göteborg, ”flyttade kansliet
ut” och erbjöd enskilda samtal på plats.
En av adoptionsrådgivarna medverkade i två poddar, Föräldrapodden och Ruvarpodden. För att ha
en tätare kommunikation med de medlemmar som
befinner sig i början av sin adoptionsprocess får de
kontinuerligt nyhetsbrev med information. Dessa
skickas i perioden mellan de fyra tidningsutgivningarna, dvs tre gånger per år. I varje nummer av tidningen
Att adoptera uppmärksammas adoptionsläget i ett
specifikt land och en eller ett par familjer har i samband med det beskrivit sin adoptionsresa.
Adoptionscentrums Facebooksida har under året
haft inlägg varje vecka som på olika sätt inspirerar till
adoption, många gånger kopplade till en av ovan
nämnda aktiviteter. En film, ”Nyfiken på adoption –
berättelsen om Fabian” har producerats och finns
tillgänglig för såväl kansliet som lokalavdelningarna
för informationsspridning.
Alla aktiviteter och kommunikationsinsatser är till
för att öka intresset för internationella adoptioner
samt att informera om möjligheterna att bilda familj
genom adoption.

EN LEDANDE ADOPTIONSORGANISATION

Vi är försiktigt positiva till att fortsatt kunna driva
adoptionsverksamhet med hög kvalitet och med
balanserade resultat de kommande åren. De två sista
kvartalen 2018 visade balanserade resultat samtidigt
som trenden de senaste sex månaderna ligger på 10
förmedlade adoptioner per månad vilket också är den
nivån vi har budgeterat för 2019. Antalet sökande
med medgivande var lika stort vid årets slut som vid
årets början.
Adoptionscentrum har alla förutsättningar att
fortsätta vara en ledande adoptionsorganisation sett
ur både ett nationellt som internationellt perspektiv.
50 års erfarenhet, drygt 25 000 förmedlade adoptioner,
4 181 medlemsfamiljer, en unik föreningsförankring,
en förbundsstyrelse med stark förankring i verksamheten, professionella medarbetare både i Sverige och
utomlands är grunden till förbundets goda rykte
och gör oss till en given adoptionsförmedlare i Sverige.

NYA ADOPTIONSREGLER 1 SEPTEMBER
Den 13 juni tog Sveriges Riksdag en rad beslut som
innebär förändringar i adoptionsreglerna. Lagändringarna
trädde i kraft 1 september och innebär bland annat att
• medgivande för att påbörja en adoption förlängdes från
två till tre år
• sambopar har nu samma möjlighet att söka med givande
som gifta par
• den åldersriktlinje på 42 år som funnits tidigare slopades.
Ålder är istället en av flera faktorer vid en lämplighetsbedömning, en ståndpunkt som Adoptionscentrum länge
har drivit
• möjligheten till automatiskt erkännande av utländska
adoptionsbeslut stärktes.

SVÅRT GÖRA PROGNOS

• adoptivföräldrar är numera skyldiga att upplysa sitt
barn om hens ursprung. Adoptionscentrum välkomnar
bestämmelsen, men påpekar att ansvaret måste knytas
till socialtjänstens lagstadgade skyldighet att hjälpa
och stödja adoptivfamiljer

Minskningen av antalet adoptioner medförde ett negativt resultat för 2018. På grund av den stora minskningen av adoptioner blev förbundsstyrelsen tvungen
att besluta om en höjning av adoptionsavgiften, vilket
kommer att få fullt genomslag 2019.
Det är svårt att planera resurser och prognostisera
antalet adoptioner som kommer att förmedlas. Dels
sker förändringar i ursprungsländerna, lagstiftning,
administrativt eller politiskt som förändrar förutsättningarna, dels är antalet förmedlade adoptioner
beroende av att det finns familjer som är villiga att
adoptera de konkreta barn som söker familj. Vi kan
konstatera att Adoptionscentrum de senaste åren har
underskattat takten i nedgången i adoptionsnivåerna
men har lyckats väl med att anpassa kostnaderna
nedåt. Adoptionscentrum är en icke vinstdrivande
organisation och resultaten ska vara balanserade.
Resultatet som genereras i verksamheten har fonderats i Reserv- och utlandsfonden. Ett av syftena med
fonden är att överbrygga variationer i adoptionsvolymer och säkerställa kontinuitet och kompetens i
verksamheten. De senaste fem åren har verksamheten
sammantaget bedrivits med ett svagt överskott trots
årets underskott.

RESOR TILL UTLANDET – EN DEL
AV KVALITETSARBETET
Under 2018 besökte Adoptionscentrums landansvariga
Estland, Colombia, Filippinerna, Kina, Lesotho, Makedonien,
Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan och Thailand. Totalt
var landansvariga på resande fot 126 dagar. På resorna
besöker landansvariga våra samarbetspartners, organisationer, myndigheter och barnhem. Syftet är dels att upprätthålla goda relationer med de länder Adoptionscentrum
verkar i, dels att möta människor som praktiskt arbetar
med barn och adoptionsfrågor. Landansvariga kan på så
sätt enklare få kunskap och bilda sig en egen uppfattning
om adoptionssituationen i respektive land. Utlandsresorna
är också ett åtagande som krävs för fortsatt auktorisation.
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”Barnhemmet i Cali kändes 		
väldigt personligt”
När Ulrika och Stefan Björkman i Jönköping insåg att Alexander, sex år, inte
skulle kunna få ett syskon på biologisk väg började de läsa på om adoption
från olika länder. Rätt snart hamnade de i Colombia.
Ett skäl till att Ulrika och Stefan valde Colombia är att
tiden är relativt kort från ansökan till besked om barn.
För Björkmans gick det extra fort med bara några
månader mellan medgivande och att det var dags att
planera resan till Colombia och möta Olivia, två och
ett halvt år.

att hon var van vid rutiner från barnhemmet; mattider, sovrutiner och tid för lek. Men efter någon vecka
släppte det. Hon slappnade av, började visa känslor –
och trotsa Ulrika och Stefan lite grand.
GLAD FLICKA SOM FÅTT MYCKET NÄRHET

- Jag besökte barnhemmet där Olivia bott. Där fanns
ett sjuttiotal barn i olika åldrar. Barnen var glada och
spralliga och nyfikna på mig. När personalen visade
runt passade de på att bära på några av de minsta
barnen. Jag fick samma känsla som jag har med Olivia,
att hon har fått mycket närhet. Det kändes väldigt
personligt, berättar Ulrika.

ADOPTION VIA ICBF

Ulrika och Stefan valde att adoptera via den statliga
myndigheten, ICBF.
- På plats i Colombia upplevde vi hela processen som
väldigt säker och trygg. Det var ordning och reda, noggrant och med tydliga instruktioner. VI fick uppföljning på allt som skedde, både av AC:s kontaktpersoner
och av ICBF:s representanter. De första dagarna var
Olivia lite avvaktande och Ulrika och Stefan upplevde

En längre version av familjen Björkmans adoptionsresa finns i Att adoptera nr 3 2018.

Familjen Björkmans första möte med Olivia.
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Kansliet
Under 2018 har Adoptionscentrum arbetat hårt med att fortsätta att sänka
kostnaderna, så att balanserade resultat med befintliga adoptionsnivåer ska
kunna uppnås de kommande åren.
Det är en balansgång där effektivitet och eventuella
nedskärningar ska ställas mot bibehållen kvalitet och
trovärdighet. På kansliet finns personal med djup
kunskap och lång erfarenhet av internationella adoptioner. För att bibehålla Adoptionscentrums professionalitet och goda rykte är en fortsatt hög kompetensnivå
i personalstyrkan ett måste.

och styr också resurser till de länder där fler barn
bedöms kunna få familj via adoption.
Ett arbete har inletts för att byta dyra arbetsintensiva verksamhetssystem till effektivare och billigare.
Under året flyttade kansliet till mindre, trevligare och
mer funktionella lokaler i Sundbyberg. Lokalen är
dessutom mer lättillgänglig för besökare. Strax efter
flytten till ny lokal bjöd kansliet in medlemmarna och
andra intresserade till sommarmingel.

FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

Förbundet hade 22 anställda vid årets slut jämfört
med 24 vid årets början. Arbetet med att effektivisera
rutiner och arbetssätt på kansliet har fortgått under
2018. Nya arbetsmetoder, som medger större flexibilitet, gör att resurser kan omfördelas med kort varsel,
både när det gäller plötsliga ansökningstoppar till ett
visst land och när ett land kräver en högre grad av administration och kommunikation. Kansliet prioriterar

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Adoptionscentrum är en attraktiv arbetsplats vilket
till exempel märks vid rekryteringar då det alltid är
många sökande till de lediga tjänsterna, och genom att
många stannar länge som anställd på Adoptionscentrum. 13 personer har varit anställda femton år eller
längre. Vid årets arbetsmiljöenkät framkom också att

WILLIAM SJÖGREN
Kommunikatör
”Jag tycker det är spännande
och givande att arbeta på
Adoptionscentrum, eftersom
jag får jobba med saker som
ligger nära hjärtat och den
jag är.”
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91 procent ansåg att arbetsuppgifterna är meningsfulla och intressanta vilket är extra viktigt i en idéburen verksamhet.

eller arbetstoppar utan att ta in vikarier. Vi har ett gott
samarbete med våra pensionerade medarbetare och
under 2018 har två av dessa medarbetare ryckt in.

NY VERKSAMHETSCHEF

VÅRT INTERNATIONELLA NÄTVERK

I oktober sa verksamhetschefen upp sig och förbundsstyrelsen har inlett ett arbete med att externrekrytera
en ny chef. Vid årets slut hade det kommit in ett tjugotal ansökningar.

Adoptionscentrum har lokal representation i elva länder i världen. Den lokala närvaron bidrar till en effektiv
och fungerande förmedlings- och biståndsverksamhet.
ADOPTIONSCENTRUM DELTAR I DET EUROPEISKA
UTVECKLINGSARBETET

KOMPETENSUTVECKLING

Som ett led i att fördjupa personalens kunskap om
både adoption och bistånd, erbjuds personalen
fortbildning. Träffar med Duvnäs föräldrastöd och
barnavårdscentralen Systrarna Söder är ett led i att
med hjälp av ett nätverk av experter bibehålla kompetensnivån hos de anställda.
Biståndsverksamheten har vid två tillfällen bjudit in
till seminarium om biståndsprojekt, som har handlat
om projekt i Sydafrika och Indien.
I maj trädde ny dataskyddsförordning, GDPR, i
kraft vilket påverkade vår verksamhet eftersom vi hanterar personliga och känsliga uppgifter. Vid ett flertal
tillfällen har därför utbildning erbjudits personal, både
i Sverige och utomlands, för att anpassa rutiner och
insamlandet av personuppgifter på ett säkert sätt.

Under 2018 deltog representanter för Adoptionscentrum
i konferenser arrangerade av adoptionsorganisationernas intresseorganisationer Euradopt och NAC,
Nordic Adoption Council. Båda konferenserna hade på
olika sätt ett stort fokus på PAS, Post Adoption Service,
men andra gemensamma frågor diskuterades också,
till exempel implementering av GDPR, adoptionsläget
i de olika medlemsländerna och olika länders metoder
vid föräldrautredningar. Vid Euradopts generalförsamlings möte i samband med konferensen valdes
Maria Doré till organisationens ordförande.
FORTSATT FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING

Fortsatt fokus på kostnadsnedskärningar, att nå ut
till många om att adoption är ett fantastiskt sätt att
bilda familj på, aktiviteter som leder till sökande med
matchande profil till de barn som behöver familj samt
att effektivisera arbetet måste fortgå.

HÖG ARBETSBELASTNING

Organisationen är nu så slimmad att det blir omöjligt
att driva verksamheten vid längre sjukskrivningar

CHRISTINA GIBSON
Programhandläggare
”Jag har haft många olika
arbetsuppgifter genom åren,
allt från ekonom till adoptionshandläggare, och arbetar
sedan 2003 med vårt bistånd.
Det är fantastiskt att få arbeta
med Adoptionscentrums
internationella partners och se
den skillnad våra projekt gör
för enskilda barn och familjer
i projektländerna.”
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Medlem
adoptivfamiljer som nyligen kommit hem med barn.
Andra exempel på lyckade aktiviteter är caféträffar,
”Väntan längtan”-träffar, firande av Adoptionernas
dag, julgransplundring, och ”hämta barn”-kurs.
Flera avdelningar finns även på Facebook för att
underlätta kontakt med medlemmarna.

MEDLEMSVERKSAMHET

Idag har förbundet 4 181 medlemsfamiljer, medlemsantalet minskar stadigt varje år. Minskningen jämfört
med föregående år är 344 vilket ligger procentuellt
i jämförelse med hur det varit de senaste åren. Det
stora utmaningen är hur vi ska lyckas attrahera de
som har adopterat, både nyligen och för en längre tid
sedan, samt adopterade att se mervärdet i att vara
medlem hos Adoptionscentrum.

KONFERENSER FÖR AVDELNINGSAKTIVA

För att ha en levande dialog med de ideellt engagerade
medlemmarna i lokalavdelningarna samt för att få
inspiration och samhörighetskänsla anordnas regelbundet förbundskonferenser där det finns tillfälle att
under en helg träffa förbundsstyrelsen. Under året
genomfördes två förbundskonferenser, en i mars och
en i november. Där diskuterades verksamheten, både
i lokalavdelningarna och i förbundet i stort. Förbundsstyrelsen gick också igenom pågående arbete i de olika
arbetsgrupperna som tillsattes efter förbundsmötet
2017, se sidan 22. På både vårens och höstens konferens genomfördes workshops angående den organisationsöversyn som förbundsmötet beslutade om
i maj 2017. I takt med minskande medlemsantal har
det blivit allt svårare för vissa lokalavdelningar att få
ihop styrelser och relevanta aktiviteter. Frågan om
Adoptionscentrum bör organiseras på ett annat sätt
har diskuterats under många år då medlemstappet
inte är en ny företeelse. Bedömningen är att det idag
råder stor samsyn om att vi behöver bli färre lokalavdelningar. Förbundsstyrelsen fattade därför ett beslut
i december om en viljeinriktning att Adoptinscentrum
på två års sikt ska vara tio lokalavdelningar eller färre.
Sammanslagningar ska ske i samarbete med lokalavdelningarna och på frivillig basis.

LOKALAVDELNINGAR

Adoptionscentrum har sedan 80-talet organiserat
medlemmarna i lokalavdelningar och hade i slutet av
året 22 lokalavdelningar som alla fungerar som egna
juridiska personer med egna styrelser och stadgar som
är antagna av förbundsmötet. En lokalavdelning, AC
Kalmar, hade efter sitt årsmöte beslutat att lägga ned
verksamheten.
Lokalavdelningarna anordnar såväl utåtriktad
verksamhet som aktiviteter för medlemmar, både
för familjer som redan har adopterat, för adoptionssökande medlemmar samt för adopterade. Avdelningsarbetet bygger på ideella krafter. Enligt stadgarna
ska lokalavdelningarna:
- erbjuda verksamhet för medlemmar samt att
i övrigt ge blivande adoptivföräldrar och adoptivfamiljer inom avdelningens verksamhetsområde stöd, inför, under och efter adoptionen
- driva projekt som bidrar till Adoptionscentrums
biståndsverksamhet

MEDLEMSTAPPET SKA MINSKA

- verka för att adoptivfamiljernas intressen och
behov i samhället blir tillgodosedda

Tanken är att ett färre antal lokalavdelningar kommer
att göra det enklare att engagera det antal medlemmar
som behövs för att hålla igång en lokalavdelning. Det
i sin tur kan förhoppningsvis medföra att lokalavdelningarna kan erbjuda ännu fler attraktiva aktiviteter,
både för de som funderar på adoption, de som har
adopterat och de som är adopterade, så att man som
medlem ser ett mervärde i att stanna kvar i förbundet
under en längre tid.
Samma tanke, att attrahera fler medlemmar under
längre tid, gäller för det arbete som under året lagts
ner för att förändra och förbättra medlemstidningen.

- i det svenska samhället öka kunskapen om
och förståelsen för internationella adoptioner
till Sverige
- i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar
Adoptionscentrums syften och mål
I och med att antalet medlemsfamiljer minskar konstant, blir det allt svårare för lokalavdelningarna att få
frivilliga krafter att ställa upp. Den föreningsanda som
rådde under 80-talet när lokalavdelningarna bildades
finns inte längre på samma sätt idag i samhället. Det
är därför imponerande att i verksamhetsberättelsen
för 2018 kunna redogöra för följande aktiviteter:
Flera lokalavdelningar anordnade under året
seminarier och träffar för anhöriga (t ex mor- och
farföräldrar). Ett par organiserar öppen förskola för

ADOPTIONSCENTRUM 50 ÅR

Under 2018 påbörjades planering för förbundsmötet
2019 och Adoptionscentrums 50-årsjubileum.
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Fyra nummer av medlemstidningen Att Adoptera har getts ut under året.

Under 2018 har hemsidans externa sidor uppdaterats
med ett bredare innehåll för de som har adopterat ”Efter
adoption” och för adopterade under fliken ”Adopterad”.
Övrigt externt material uppdateras vid behov.
De sidor som endast är tillgänglig för inloggade
medlemmar uppdateras kontinuerligt med information om länder, avgifter etc. Här finns också samtliga
förbundsstyrelseprotokoll och senaste nytt till avdelningarna efter varje förbundsstyrelsemöte.
De lokala sidorna som är kopplade till adoptionscentrum.se uppdateras av respektive lokalavdelning.
Användandet av sidorna varierar, varje lokalavdelning
väljer sina kanaler för informationsspridning.

TIDNINGEN ATT ADOPTERA

Medlemstidningen Att adoptera är en av förbundets
viktigaste kommunikationskanaler och för många
en stor anledning att fortsätta vara medlem i
Adoptionscentrum efter adoptionen. Tidningen utkom
med fyra nummer under 2018. Bärande teman och
landfokus i dessa var
- Äldre barn och syskon/Serbien
- Personporträtt adopterad/Indien
- Adoptionskritik/Colombia
- Bistånd/Kina
Förutom en rad artiklar i dessa teman har tidningarna
berättat och belyst allt från PAS, ursprung och återresor till adoptionsprocessen, anknytning och adoption
av barn med särskilda behov. Personporträtt och medlemmars berättelser har varvats med kommentarer
till händelser i vår omvärld och redogörelser för olika
aspekter av föreningsarbetet.

AVDELNINGSINFORMATION/SKYPE

Efter varje förbundsstyrelsemöte får avdelningarna
information om beslut och ställningstaganden. Från
och med 2018 publiceras dessa på den gemensamma
plattformen SharePoint och förstärks med en inbjudan till ett skypemöte där kansliets personal och
någon styrelseledamot går igenom och kommenterar
förbundsstyrelsens möte. Skypemötet blir också ett
tillfälle att ställa frågor, informera om verksamheten
i avdelningarna och diskutera. Särskilda Skypemöten
har också hållits vid tre tillfällen med anledning av
arbetet med organisationsöversynen. Skypemötena
är fortfarande i en startfas och kansliet provar olika
dagar och klockslag för att hitta den tidpunkt där flest
har möjlighet att delta.

REDAKTIONSUTSKOTTET OCH ”NYA”
MEDLEMSTIDNINGEN

Under 2018 formades ett nytt redaktionsutskott i syfte
att fånga olika målgruppers intressen och behov.
Redaktören och ansvarig utgivare får stöd av såväl
adoptivföräldrar som adopterade med särskilt intresse,
erfarenhet och kompetens av tidningsproduktion.
Redaktionsutskottet har varit med och format innehållet i nummer tre och fyra, samt planerat inför
kommande nummer.
En uppgift för redaktionsutskottet har varit det förändringsarbete av tidningen som startats. Utskottet
har under senare delen av 2018 drivit parallella processer kring tidningens namn, innehåll och design.
Arbetet ska landa i en ”ny” medlemstidning i samband
med Adoptionscentrums jubileum i maj 2019.

KOMMUNIKATIONSINSATSER FÖR FÖRMEDLING

Riktad information till de medlemmar som befinner
sig i början av sin adoptionsprocess i form av nyhetsbrev, utskick, öppet hus, Facebookannonsering etc
har genomförts kontinuerligt under året, se avsnittet
”Adoption”.
FACEBOOK OCH YOUTUBE

HEMSIDAN

Under 2018 har Adoptionscentrum haft en särskild
satsning på sociala medier och rörligt kommunikationsmaterial. En person har varit projektanställd
från 24 augusti och framåt med särskilt ansvar för
denna kommunikation.

Adoptionscentrums hemsida, www.adoptionscentrum.
se, är en annan viktig kommunikationskanal, dels för
våra medlemmar, dels för att inspirera och informera
om adoption som ett sätt att bilda familj.
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Satsningen har resulterat i flera korta filmer – tex
om olika länder och”Nyfiken på adoption”. Många
Facebook-inlägg har också formats som rörligt material. I stort sett alla produktioner finns tillgängliga och
sökbara på Youtube. Materialet kan på så sätt enkelt
användas av såväl lokalavdelningar som kanslipersonal.
På Adoptionscentrums öppna Facebooksida publiceras i snitt två inlägg i veckan, många av dem kopplat
till olika medlemsaktiviteter. Antalet följare och

reaktioner har stadigt ökat, vilket bland annat har
bidragit till ett ökat intresse för flera av förbundets
aktiviteter. Adoptionscentrum genomför också regelbundet annonskampanjer på Facebook, t ex inför
större event eller när ett inläggs innehåll är relevant
för en bredare målgrupp. Flera lokalavdelningar har
också egna Facebooksidor/grupper där information
om aktiviteter och event kontinuerligt publiceras.

MÅNGA AKTIVITETER PÅ
ADOPTIONERNAS DAG
Adoptionernas Dag är ett tillfälle då flera avdelningar anordnar några av alla de aktiviteter som
äger rum under året. AC Sjuhärad, till exempel,
hyrde Dalsjöfors badhus och det blev en uppskattad dag för både stora och små medlemmar.
I Västmanland kombinerades aktiviteter för
barnen med information för föräldrarna under
besök på Yoump i Västerås. Barnen fick också
komma med förslag på aktiviteter för 2019.
ÖPPEN FÖRSKOLA I SKÅNE GER
VÄRDEFULLA KONTAKTER
Några lokalavdelningar inom Adoptionscentrum
har möjlighet att driva en öppen förskola. Öppna
förskolan i Limhamn drivs av medlemmarna i
Skåne och AC Skånes lokalavdelning har det
övergripande ansvaret. Här knyts värdefulla
kontakter för både föräldrar och barn.
Det är vanligt att man som adoptivförälder
inte känner sig riktigt hemma på kommunens
öppna förskolor, där barnen ofta är betydligt
yngre (bebisar) och man som förälder inte delar
”graviditets- och förlossningserfarenheten” med
de andra. På AC Skånes öppna förskola varierar
barnens ålder från spädbarn upp till förskoleålder, och föräldrarna delar en förståelse för
adoptivbarnens särskilda behov och historik.
Alla adoptivfamiljer, oavsett organisationstillhörighet, är välkomna.
MÅNGA FÖRELÄSARE PÅ INSPIRERANDE TEMADAG I GÖTEBORG
Varje år håller AC Göteborg en temadag och 2018 var inget undantag. Det blev en härlig dag med
inspirerande föreläsare och engagerade åhörare.
Konferencier för dagen var Anna Mannheimer, som frikostigt bjöd på sina erfarenheter som
adoptivförälder. På programmet stod såväl adopterades som adoptivföräldrars berättelser, liksom
intressanta teman och information från förbundet.
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Post Adoption Service
Projektet ”Översyn och utveckling av PAS-verksamheten”, som påbörjades
under 2017, fortsatte under hela 2018.
sig med frågor, sin oro och sin ilska. Kansliet omorganiserade de resurser som finns till att möta de adopterade och deras föräldrar.

Syftet med satsningen var att verka för ett förbättrat
stöd under och efter adoptionen till adopterade och
adoptivfamiljer genom att bygga upp en relevant
fungerande PAS-verksamhet för medlemmarna. Syftet
var också att få en bättre kunskap om de behov och
brister som finns för att på så vis mer effektivt kunna
driva nödvändigt påverkansarbete för relevant stöd i
samhället. Under året projektanställdes en PASutvecklare som hade till uppgift att utarbeta rutiner
och arbetsmetoder för att strukturera PAS-stödet
såväl på kansliet som hos lokalavdelningarna.
Stöd i förberedelserna inför hemkomst, anknytningsproblematik, stöd under tonårstiden och i identitetsrelaterade frågor, samtalsstöd och samtalsterapi för
adopterade, information om vart man kan vända sig
för råd i skolfrågor samt rasism och diskriminering var
några av de önskemål som framkom i den kartläggning
som genomfördes under 2017. PAS-utvecklaren
arbetade med att finna former för att underlätta mötesplatser inom organisationen och var därför i kontakt
med samtliga lokalavdelningar. Vidare upparbetades
kontakter med externa samarbetspartners med kompetens att erbjuda stöd. Samverkan påbörjades med
organisationen ”Lika Olika” i arbetet kring rasism och
främlingsfientlighet. PAS-utvecklaren förde dessutom
samtal med sakkunniga inom psykoterapi, samtalsstöd
och familjestöd. Sedan slutet av året finns en särskild
flik på hemsidan med information kring olika PASfrågor. Förbundsstyrelsen beslutade att projekttiden
inte skulle förlängas då vidare finansiering saknas. I
fortsättningen kommer Adoptionscentrum att fokusera resurserna på påverkansarbetet genom det intressepolitiska programmet samt ideella insatser från
medlemmar i vår medlemsorganisation.

BEGÄRT TILLSYN AV MFOF

Flera inslag i media, men också enskilda adopterade
och adoptivföräldrar, riktade allvarlig kritik mot
Adoptionscentrums verksamhet under den aktuella perioden. Förbundsstyrelsen beslutade därför i
juni att begära en tillsyn av MFoF (Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd) för att utreda om
Adoptionscentrum brustit i sin hantering under den
aktuella perioden. MFoF har svarat att de inte kommer att inleda ett tillsynsärende.
Adoptionscentrum har under hela processen
informerat medlemmar och allmänhet via hemsida
och sociala kanaler. Under hösten publicerades en
frågor- och svarsida på hemsidan som uppdateras
kontinuerligt. Adoptionscentrum har också gjort två
uttalanden och för en kontinuerlig dialog med MFoF
kring händelseutvecklingen. Adoptionscentrums
uttalande bygger på offentlig och av svenska och
chilenska myndigheter bekräftad information, vilket
t ex medför att Adoptionscentrum inte agerar eller
tar ställning i sakfrågor innan utredningen redovisar
officiella resultat.
MFoF besökte Chile i maj, i syfte att undersöka
möjligheterna för adopterade som söker sitt ursprung
att få tillgång till så mycket information som möjligt.
I november reste verksamhetschef och regionansvarig från Adoptionscentrum till Chile. Resan skedde på
initiativ av Adoptionscentrum. Syftet var att få till en
dialog med ansvariga för utredningen och kunna vara
behjälpliga i den mån det behövs. Adoptionscentrums
representanter genomförde två officiella möten, ett
med utredaren, minister Carozza och hans team och
ett med Sename, den chilenska centralmyndigheten.
Efter resan har Adoptionscentrum en direktkontakt
med utredarna och har bland annat kunnat bidra med
uppgifter och material till utredningen. Utredarna
bedömer att utredningen kommer att pågå i minst två
år till.

RÄTTSPROCESSEN I CHILE FORTSÄTTER

Inslag i media i Chile och i Sverige om påstådda
oegentligheter i samband med internationella adoptioner i Chile på 70-90-talet publicerades under hösten
och vintern 2017. Inslagen ledde dels till att en utredning startades i Chile angående påståendena, dels
skapade uppgifterna stor oro bland adopterade och
deras föräldrar. Under perioden publicerades också
adopterades berättelser om att de återförenats med
biologiska föräldrar/släktningar som beskrev hur
barnen adopterats mot deras vilja.

RESOR OCH RÖTTER

Som en del i Adoptionscentrums PAS-verksamhet
ingår en heltidstjänst på Resor och Rötter som för
närvarande delvis finansieras från fonderade medel
avsedda för detta ändamål. Med anledning av den
stora ökningen av telefonsamtal och beställning av
kopia av adoptionsakt på grund av händelserna i
Chile blev Adoptionscentrum tvungen att införa ett

MÅNGA PAS-SAMTAL TILL KANSLIET

Efter den inledande uppmärksamheten i media blev
trycket på Adoptionscentrum stort, vilket fortsatte under framför allt första halvåret 2018. Många hörde av
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tillfälligt stopp för att påbörja nya röttersökningsärenden. Däremot fortsatte kopiering av adoptionsakt, stödsamtal, bokning av barnhemsbesök och de
rötterärenden som var påbörjade eller kopplade till
den kommande Colombiaresan i början av 2019 samt

de som sökte sina rötter i samband med resan till
Sydkorea. Under 2018 fick vi in 164 förfrågningar om
kopia av akt varav 136 rörde adoptioner förmedlade av
Adoptionscentrum. Vid årets slut hade Resor och Rötter
22 pågående och tolv avslutade röttersökningsärenden.

FORSKNING SKA GE BÄTTRE PAS I SYDKOREA
Våren 2018 fick Adoptionscentrum besök av professorerna Mi Hee Byun och Mi-Seon Lee från
Sydkorea, som genomför en studie kring unga adopterade och adoptivföräldrar med tonåringar.
I sin studie genomförde Mi Hee Byun och Mi-Seon Lee intervjuer i en rad europeiska länder,
och i USA.
- Vi upplever att PAS, Post Adoption Service, blir allt viktigare i Sydkorea och många vuxna adopterade har engagerat sig i frågan. Vår studie är ett av flera underlag för myndigheternas arbete med
att skapa ett mer aktivt PAS, berättar Mi-Seon Lee.
Förutom djupintervjuer med adopterade och adoptivföräldrar och en online-enkät hämtades
information från olika myndigheter och adoptionsförmedlingar i de deltagande länderna. Även
personal på Adoptionscentrum bidrog med sina erfarenheter.

Mi Hee Byun och Mi-Seon Lee träffade Maria Erlingsson från Adoptionscentrum under sitt besök i Sverige.
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Att dela tankar och känslor ger
en extra dimension till resan
Adoptionscentrum anordnar varje år en återresa till Sydkorea. Med på resan
finns nästan alltid Eva Andersson Hedén, numera pensionär, tidigare mångårig medarbetare på Adoptionscentrum.
”Att komma till sitt födelseland är inte alltid okomplicerat eller enkelt. Många frågor och känslor finns och
nya väcks. Hur man vill göra sin resa är individuellt;
någon reser på egen hand, någon med sin familj eller
en nära vän och någon annan vill åka tillsammans
med andra i likande situation.
I juni 2018 var jag åter på plats i Seoul för att ge en
första introduktion till Seoul och Sydkorea, men
framför allt för att bistå runt ”adoptionsdelen” för den
grupp som hade samlats i Seoul. Innan resan hade vi
gått igenom förväntningar och önskemål och allt var
förberett så gott det var möjligt. Vi fick en upplevelserik och känslosam vecka tillsammans. Självklart är
upplevelser individuella men deltagarna brukar säga,
att dela tankar och känslor ger en extra dimension
till resan.
Jag ser det som ett stort förtroende att få vara med
under dessa resor, att få dela glädje och sorg, att få
vara med som stöd vid möten med den biologiska familjen och besöka barnhem och födelseplatser tillsammans med den adopterade. Det känns bra att mina
kunskaper och erfarenheter kan bidra till en bra resa
till den adopterades födelseland.”
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Bistånd
Adoptionscentrum har under året bedrivit 25 biståndsinsatser i åtta länder. Allt
bistånd bedrivs under namnet Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum
och bygger på vår vision att alla barn har rätt att växa upp i en permanent familj
och att barnhem inte är ett hem för barn. Att förebygga att barn överges är en
viktig del i arbetet.
föräldrar har 2018 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.

barn har återförenats med sin familj
eller fått en alternativ familj 2018

barn har under året 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.

professionella som arbetar på barnhem
och myndigheter har under året 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 130 000 barn
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en branschorganisation för insamlingsorganisationer.
Adoptionscentrum och insamlingsstiftelsen
samlade tillsammans in 1 136 805 SEK till insatser
inom biståndet.
Det skickades ut fem insamlingsbrev varav ett
bladades in i medlemstidningen Att Adoptera. Två
nyhetsbrev har skickats till projektföräldrar och stora
givare. I december 2018 fanns det 120 projektföräldrar
som varje månad ger ett bidrag till verksamheten.

BISTÅNDSPROGRAM

År 2018 var andra året av Adoptionscentrums femåriga program som finansieras av Forum Syd och vår
insamlingsverksamhet. Det övergripande målet med
programmet ”Alla barn har rätt till familj” är att fler
barn ska få en trygg barndom och sina rättigheter
tillgodosedda.
Adoptionscentrum verkar för att förbättra situationen för barn som av olika anledningar växer upp utan
föräldraomsorg samt förebygga att detta händer. Insatserna fokuserar på rättigheter som rätten till identitet, familj, utbildning och på att barn ska skyddas mot
våld och övergrepp. I det ingår att arbeta för att barn
skall utredas och tas om hand på ett rättssäkert sätt,
att vistelsetiderna på institution ska kortas och att
barn ska växa upp under så familjelika förhållanden
som möjligt i sin närmiljö.
Det är i partnerskap med organisationer i de länder
där vi verkar som insatserna för barns rättigheter
genomförs. Våra samarbetspartners är i huvudsak
barnrättsorganisationer och stödet är inriktat på att
utveckla det civila samhället och organisationernas
förmåga att verka för barns rättigheter. En viktig del i
arbetet är att stärka organisationernas egen kapacitet.
Vi arbetar ständigt med att följa upp och förbättra
organisationernas interna styrning och kontroll. Alla
partners arbetar aktivt för att förhindra att korruption
och andra ekonomiska oegentligheter ska uppstå,
bland annat genom utveckling av ekonomiska uppföljningssystem.
Många gånger är brist på information anledningen
till att barn far illa, att föräldrar dör av sjukdomar
eller inte kan försörja sina barn. Därför innehåller
många av projekten kunskapsspridning. Vi verkar
även för att synliggöra barn som lever i utsatthet i det
lokala samhället, ofta genom att stärka våra samarbetspartners som sedan har möjlighet att påverka
institutioner, lagstiftning och beslutsfattare.
FN:s globala mål i Agenda 2030 genomsyrar hela
biståndsprogrammet. Vi arbetar för att öka medvetenheten om barns rätt till familj och för att vår målgrupp
inte lämnas utanför i arbetet med målen.
Adoptionscentrum finns i Colombia, Etiopien,
Filippinerna, Indien, Serbien, Sydafrika, Vietnam och
Zambia. Störst är vi i Vietnam och Indien med åtta
samarbetspartners i respektive land. Den partner
som fått mest medel under 2018 är GRiG i Serbien som
stöttar utslussning av ungdomar från institutioner.
Den totala projektvolymen uppgick till cirka
11,1 miljoner.

Insamling

Humanfonden 459 903 SEK
Projektföräldrar 192 800 SEK
Avdelningar, företag 61 753 SEK
Insamlingsbrev 338 225 SEK
Övrigt 84 124 SEK

HUMANFONDEN

Medlen från Swedbank Robur Humanfond kommer
från sparare i fonden som varje år avstår 2 procent av sin
fondförmögenhet. Pengarna används som egeninsats.
INFORMATIONSSPRIDNING

INSAMLING

Arbetet för att sprida kunskap om vårt bistånd och
barns rätt till familj fortsatte under 2018. Vi publicerar regelbundet inlägg på Föräldralösa Barns Facebooksida. I januari informerade vår sydafrikanska
samarbetsorganisation NACCW om barn som lever i
utsatthet under ett besök i Sverige. I december var vår
indiska samarbetsorganisation PECUC i Stockholm
och vi anordnade öppna föreläsningar om flickors och
kvinnors rättigheter i Indien.

Biståndsprogrammet finansieras till 90 procent av
Forum Syd, resterande 10 procent utgörs av egen
insamling. Denna sker i huvudsak genom Insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn som i sin tur ger
bidrag till de projekt som Adoptionscentrum bedriver.
Föräldralösa Barn har ett 90-konto, vilket innebär att
Svensk Insamlingskontroll har granskat och godkänt
stiftelsen. Föräldralösa Barn är också medlem i FRII,
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ALLA BARN HAR RÄTT TILL
EN TRYGG BARNDOM
Adoptionscentrums projekt är helt inriktade
på de barn som riskerar att överges och som
inte har familj. Den bästa insatsen för barn
som lever i utsatthet och riskerar att förlora sin
familj är i första hand att stärka skyddsnäten
runt barnen. Många av projekten handlar om
att ge föräldrar kunskap och möjlighet till
försörjning eller barnomsorg.
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Lebogang med sin treåriga dotter Kefilwe.

Lebogang drömmer om att
bli lärare
I Sydafrika arbetar Föräldralösa Barn för att ge ungdomar ökad kunskap och
självförtroende att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.
LEBOGANG OCH KEFILWE FÅR STÖD I VARDAGEN

VILL BLI LÄRARE

Lebogang var 16 år när hon 2015 blev mamma till
Kefilwe. Med stöd av vår samarbetsorganisation
Lesedi La Batho och sin mamma lyckades hon
slutföra sin examen och är nu en kärleksfull mamma
till sin treåriga dotter, som fortfarande går på Lesedis
daghem.

Lebogang drömmer om att bli lärare eller socialarbetare, att hjälpa barn och unga som går igenom svårigheter.
- Barn misslyckas i skolan eftersom lärarna ofta inte
är tillräckligt engagerade eller anstränger sig extra när
barn behöver mer hjälp säger Lebogang. Jag skulle
vara en bra och engagerad lärare.

INGEN REGELBUNDEN INKOMST

STÖDET FRÅN PERSONALEN AVGÖRANDE

Arbetslösheten är hög i Sydafrika och ännu högre
bland ungdomar. Lebogang har tillfälliga jobb, men
ingen regelbunden inkomst. Hon bor tillsammans
med sin mamma och sina fyra systrar. Det finns totalt
fem barnbarn i familjen och det statliga barnbidraget
är den enda stadiga inkomsten.

Lebogang har fått både emotionellt och praktiskt stöd
från Lesedi La Batho. Det emotionella stödet från personalen har varit avgörande och viktigast för henne.
De hjälpte henne att sätta upp mål och stå upp för sig
själv. De motiverade henne att aldrig ge upp sina mål
och stärkte hennes självförtroende.

En längre version om Lebogang och Kefilwe finns i Att adoptera nr 4 2018.
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsmötena.
De har ansvar för strategier, policys och övriga långsiktiga och principiella riktlinjer för
Adoptionscentrums verksamhet. Styrelsen fastställer budget och verksamhetsplan.
Under året har förbundsstyrelsen totalt haft elva protokollförda sammanträden varav
två har varit telefonmöten och ett per capsulam. Vidare har två förbundskonferenser
genomförts, i mars och i november 2018.

MARGRET JOSEFSSON
Styrelseordförande

MAGNUS LJUNGKVIST
Vice Styrelseordförande

STAFFAN TILLING
Vice Styrelseordförande

SOFIA EUGENZON PERSBECK
Ledamot

Född 1969. Är adopterad
från Sydkorea
Utbildning: socionom
Yrkeslivserfarenhet: arbetat
på Adoptionscentrum och
inom socialtjänsten
Invald: 2014 omvald 2017

Född 1969. Har adopterat tre
barn från Sydkorea
Utbildning: journalist
Yrkeslivserfarenhet: borgarrådssekreterare, pressekreterare,
presschef, PR-konsult
Invald: 2014 omvald 2017

Född 1951. Har adopterat två
barn från Taiwan
Utbildning: jurist
Yrkeslivserfarenhet: inom
polismyndigheten
Invald: 1995-2013 och 2014
omvald 2017

Född 1970. Är adopterad från
Argentina och har adopterat två
barn från Colombia
Utbildning: fil. kand. i kulturpedagogik, folkhögskollärarexamen i kultur
Yrkeslivserfarenhet: HR-strateg
på arbetsförmedlingen, inriktning
jämställdhet och mångfald
Invald: 2017

JONAS ANDERSSON
Ledamot

JOHAN HÖGBERG
Ledamot

TORBJÖRN ENOCHSON
Ledamot

MARIANNE JONSSON
Ledamot

Född 1960. Har adopterat
två barn från Vietnam
Yrkeslivserfarenhet: egen företagare
inom reklam och marknad
Invald: 2014 omvald 2017

Född 1968. Adopterad från Iran
Utbildning: datavetenskap
Yrkeslivserfarenhet: systemvetare
Invald: 2014 omvald 2017

Född 1959. Har adopterat
två barn från Ryssland
Utbildning: civilekonom
Yrkeslivserfarenhet: redovisningskonsult, egen företagare
Invald: 2017

Född 1961. Har adopterat
två barn från Kina
Utbildning: leg. sjukgymnast
och Feldenkraispedagog
Yrkeslivserfarenhet: sjukgymnast, utvecklingsarbete,
egen företagare
Invald: 2014 omvald 2017
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PATRIC NILSSON
Ledamot

ELLINOR KIBY
Ledamot

KERSTIN GEDUNG
Ledamot

Född 1979. Adopterad från
Indien
Yrkeslivserfarenhet: pressekreterare Utrikesdepartementet
Invald: 2017

Född 1968. Adopterad från
Colombia
Utbildning: språkvetare, huvudämne spanska, juridik
Yrkeslivserfarenhet: adoptionsfrågor på Colombias ambassad,
tolk, översättare
Invald: 2013 omvald 2014

Född 1957. Har adopterat ett
barn från Kina
Utbildning: ekonom
Yrkeslivserfarenhet: drygt 30 år
i bankvärlden
Invald: 2017. Avgick vid tillträde
som tf verksamhetschef

Vartannat år hålls förbundsmötet, vilket är Adoptionscentrums högsta beslutande
organ. Förbundsmötet hölls senast 2017 i Malmö och nästa gång blir 2019 i Stockholm.

MEDLEMMAR
22 lokalavdelningar med versamhet för
adoptivfamiljer och adopterade

FÖRBUNDSMÖTE

FÖRBUNDSSTYRELSE

VERKSAMHETSCHEF
Kansli med adoptionsförmedling,
bistånd, medlemsverksamhet samt
resor och rötter-verksamhet
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Förbundsstyrelsens arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen har tre utskott och formerade tio arbetsgrupper för att
arbeta med de viktiga frågor förbundsmötet beslutade om 2017.
Nedan kommer en kort beskrivning om vad som gjorts under 2018 i dessa
grupper. Vidare har förbundsstyrelsen redovisat arbetet i de olika arbetsgrupperna på förbundskonferenserna i mars och november 2018.
KOMMUNIKATION
Arbetsgruppen har fokuserat på två områden.
1) Kommunikationen inom förbundet har förstärkts med
skypemöten för att kommunicera effektivare med lokalavdelningarna och för att öka transparens och informationsutbyte samt diskutera viktiga frågor som t ex organisationsöversyn inom förbundet.
2) Omarbetning av medlemstidningen. Se mer information
på sidan 11.

MEDLEM
Fadderskap och lokalförankring. Arbetsgruppen har löpande
ringt till lokalavdelningarna i syfte att nå närmare kontakt
mellan lokalavdelningar och förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDSMÖTET 2019
Arbetsgruppen har arbetat med hur vårt jubileumsår –
det år vi fyller 50 – ska bli ett år där vi når ut, hörs och
syns i olika sammanhang Vi vill sprida vårt budskap om
att adoption är ett fantastiskt sätt att bilda familj. Vi
ser det som en investering i att förstärka vårt varumärke
och öka intresset för adoption. Genom att vi firar jubiléet
i samband med förbundsmötet så blir det också ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler.

ORGANISATIONSÖVERSYN
Vid förbundskonferenserna i mars och november hölls
två workshops på för att diskutera hur vi organiserar oss
framöver. Frågor har också ställts till lokalavdelningarna
i enkätform. Det råder idag stor samsyn att vi behöver
tänka om och tänka nytt. Styrelsen har fattat ett beslut
om en viljeinriktning om att vi på två års sikt ska bestå av
tio lokalavdelningar eller färre. Vi vill fortsätta att värna
om det som fungerar bra med den lokala närvaron och
att eventuella sammanslagningar sker i samarbete med
lokalavdelningarna och på frivillig basis.

AVTAL & POLICY
Pågående arbete som behöver övertas av nästa styrelse.

PÅVERKANSARBETE

INSAMLING/BISTÅND

Barnkonventionen blir svensk lag och beslut om modernare
adoptionsregler är de viktigaste händelserna 2018, där
Adoptionsentrum fört ett aktivt påverkansarbete. I övrigt
har vi vid en rad tillfällen uppvaktat riksdagspolitiker,
lokalpolitiker, Skolverket och Försäkringskassan för att lyfta
viktiga frågor för adoption och adopterade med familjer.

Fokus på att få igång insamling via sociala medier. Första
Facebook-födelsedagsinsamlingen genomfördes i december
och gav 3 445 kronor. En insamlingsfilm producerades
inför Föräldralösa barns julinsamling.

FN:s barnkonvention blir lag
Den 13 juni beslutade Sveriges Riksdag att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige, ett beslut som Adoptionscentrum
länge verkat för.

KANSLI/PERSONAL
Se sidan 8 och 9.

PAS
Extrasatsning. Läs mer på sidan 13.

EKONOMI
Arbetsgruppen har utarbetat ett format för ekonomiska
rapporter som enkelt beskriver verksamhetens resultat.
Syftet är att ge fler medlemmar möjlighet att förstå och
följa rapporteringen. Gruppen arbetar också för en tydligare internstyrning, så att fokus läggs på förmedling, den
kärnverksamhet som är basen för hela Adoptionscentrums
verksamhet. Förmedlingsverksamheten drivs idag efter en
tydligare landprioritering. Resurser styrs i väsentligt högre
utsträckning till länder där kansliet bedömer att fler barn
kan få familj. De länder som är resurskrävande med få
adoptioner prioriteras ner.

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 insamlingsstiftelsens styrelse.
Redaktionsutskottet planerar och samordnar teman
och utgivning av Att adoptera kopplat till övergripande
kommunikation och aktivitet.
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