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ADOPTIONSCENTRUM VILL MER!
Adoptionscentrum fortsätter att vara både en av världens
största adoptionsorganisationer och ett förbund som leds av
både adopterade och adoptivföräldrar. Vi är unika på så sätt
att hälften av de styrande är adopterade. Men utmaningarna
för vår verksamhet finns naturligtvis kvar ändå. När adoptionstalen sjunker kan vi förvisso glädjas när det beror på
minskat behov för barn att få nya föräldrar. Men sanningen
är inte så enkel, för det finns fortfarande väldigt många barn
som är i behov av familj i annat land.
Under samma år fyller vi som organisation 50 år och det är
fantastiskt att vara stolt över det vi åstadkommit under dessa år. Från de allra första
pionjärerna som ville genomföra adoptioner
innan samhället hade strukturerna på plats.
Och stolta är vi fortfarande idag! För vi som
organisation vill mer än vad samhället kan
erbjuda när det gäller exempelvis Post
Adoption Services. Vi har en Resor och
Röttter-verksamhet, men vi förbereder även
andra stödfunktioner som egentligen
samhället ska ta mer ansvar för.Ibland
uppstår svåra frågor från både adopterade
och adoptivföräldrar och vi vill ge de bästa
svaren med den kompetens vi har. Under
året har vi träffat politiker för att förklara utmaningen för en
organisation som till stor del leds av adoptivföräldrar och
engagerade adopterade. Kompetensen finns hos oss, men
samhället behöver hjälpa till med resurser för att skapa en
utväxling utifrån den kompetensen och säkra att stödet inte
blir beroende av oss. Post Adoption Services är också ett
ämne som väckt mycket diskussioner och frågor. I förbundsstyrelsen har vi initierat en bred arbetsgrupp, där vi låter
ideellt engagerade medlemmar i vårt förbund vara med.

Allt fler vuxna adopterade och deras familjer finns i samhället
och vi är glada över ett konstruktivt samarbete med både
positiva och kritiska röster. Vi ökar satsningen på medlemsverksamheten för att tydliggöra hur viktiga våra medlemmar
är för förbundet. Vi behöver hitta nya modeller för att kunna
ha verksamhet på det sätt som våra engagerade ute i lokalavdelningarna finner optimalt.
Förväntningarna är fortsatt stora på vår organisation och
under dessa förhållanden har det varit viktigt att också
arbetsplatsen Adoptionscentrum är stabil och meningsfull
med glada medarbetare. När omvärlden
är instabil måste arbetsplatsen kännas det
omvända. Detta lägger vi tid, tanke och
energi på.

" Vi är unika
på så sätt att
hälften av de
styrande är
adopterade."

I media har det under året, liksom året innan,
skrivits en del om att FNs barnkonvention
ska bli svensk lag den 1 januari 2020. Få
vet hur det kommer att påverka adoptioner
i praktiken. Om det ska påverka måste
det bli en process där vi som organisation
hjälper till att tillämpa konventionen på ett
än tydligare sätt.

Vårt biståndsarbete genom Föräldralösa
Barn har fortgått under året som gått och vi är otroligt stolta
över det arbete vi gör i åtta länder med 25 biståndsinsatser.
Insamlingar gav mer än 1,1 miljoner kronor! Alla barn har
rätt till en trygg barndom.
Vår styrka är vår kompetens och erfarenhet och därför ska
vi använda just det för att klara av framtidens utmaningar
och se möjligheterna!

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 cirka
3 800 medlemsfamiljer i 21
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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2019 I KORTHET
2019 blev ett händelserikt år inom förbundets alla tre verksamhetsgrenar.

ADOPTIONER

MEDLEMMAR

LOKALAVDELNINGAR

BISTÅNDSPROJEKT

ANTAL GENOMFÖRDA ADOPTIONER 2019

KINA
3

SERBIEN
7

PANAMA
1
COLOMBIA
16

INDIEN
6
ZAMBIA
1

SYDAFRIKA
24

SYDKOREA
15
TAIWAN
4
FILIPPINERNA
5
THAILAND
6

MADAGASKAR
2
LESOTHO
3

VIETNAM
2
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BARN HADE EJ
FYLLT 2 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.

ADOPTERADE SOM
ENSAMSTÅENDE
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ADOPTIONSCENTRUM 50 ÅR
2019 fyllde Adoptionscentrum 50 år, något som präglade verksamheten under hela
året. Aktiviteter av olika slag avlöste varandra runt om i landet.
3

1

3

3

2

Redan på torsdagen samlades Adoptionscentrums
utlandsanställda och samarbetspartners, totalt ett 40-tal
gäster, för ett par dagars utbildning och erfarenhetsutbyte.

organisationen Lika Olika, talade om den växande rasismen
i samhället. Pilar Escobedo, Adoptionscentrums medarbetare
i Colombia, delade med sig av sina erfarenheter från mer än
25 års möten med adoptivföräldrar, adopterade och biologiska föräldrar. Seminariet avslutades med ett panelsamtal
där tre adopterade och ett barn till en adopterad reflekterade
kring vad adoption innebär för dem och vilka farhågor och
förhoppningar som finns inför framtiden, Malou von Sivers
var samtalsledare.

SEMINARIUM FÖR YRKESVERKSAMMA (2)

INVIGNING (3)

På fredagen anordnade Adoptionscentrum ett seminarium
om adoption ur olika perspektiv som rör barn, familj
och adoption. Ett 70-tal personer från hela landet deltog
i seminariet.

Jubileumshelgen invigdes av förbundsordförande Margret
Josefsson och barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.
Adoptionscentrums utlandsverksamhet representerades dels
av Katinka Pieterse, chef för sydafrikanska Abba Specialist
Adoption & Social Services, dels av representanter för
biståndsprojekt i Colombia, Indien och Serbien.
Artisten Gladys del Pilar Berg och hennes tvillingsyster
Concuelo del Pilar berättade om sin uppväxt på barnhem
i Ecuador och sin tacksamhet över att ha blivit adopterade,
fått en ny mamma och ett helt nytt liv. De framförde också
flera sånger och skapade en varm stämning tillsammans
med publiken.

Det stora firandet ägde rum i Stockholm i samband med
förbundsmötet i den 25-26 maj. Under ett par intensiva dagar
bjöd Adoptionscentrum in till ett fullmatat program med något
för alla.
UTBILDNING FÖR UTLANDSKONTAKTER (1)

- Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi fått under
Adoptionscentrums 50 år. Det är viktigt att sprida kunskapen
till dem som i sitt arbete möter adopterade och deras familjer.
Samtidigt är en del kunskap generell och kan användas även
inom andra områden i mötet med människor, menade dagens
värd, förbundsordförande Margret Josefsson.
Psykologen och psykoterapeuten Anna Norléns föreläste
om barn och trauma medan Mary Juusela, grundare av

ADOPTIONSCENTRUM 50 ÅR
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ADOPTIONSCENTRUM 50 ÅR
FAMILJELÖRDAG (4)

Flera hundra medlemmar i alla åldrar fyllde lokalerna
under förbundets stora familjelördag. Tv-programmet Fixa
rummets tidigare programledare Anna Braun stod för en av
de populäraste aktiviteterna under lördagen. Många hann
också med en stunds afrikans rytmik och körsång medan ett
gäng befann sig på stan på jakt efter Madame X. Bokbord,
tipspromenad och fiskdamm konkurrerade om intresset med
popcornmaskinen, korvgubben och Nallelotteriet, där varenda
krona gick till Föräldralösa barns biståndsverksamhet.
Många familjer passade på att hälsa på förbundets utländska
gäster från över tio länder. Det blev både glada återseenden
och nya bekantskaper.
GALAFEST (5)

Cirka 190 personer gästade Adoptionscentrums stora
jubileumsmiddag. Förbundsordförande Margret Josefsson
var festens värdinna och vid sin sida hade hon konferenciern Anna Braun. Två av förbundets förgrundsgestalter,
4

Margareta Ingelstam och Ann-Charlotte Gudmundsson
intervjuades, förbundets tidigare ordförande Ulf Kristersson
höll tal medan Patrik Nilsson och Anders Lövkvist reflekterade över att växa upp som adopterad. Komikern Marika
Carlsson både oroade och roade med anekdoter om att vara
adopterad medan Mikael Zifa Eriksson och Kristin Amparo
svarade för musikunderhållningen denna glittrande kväll.
POPULÄRA LANDTRÄFFAR TROTSADE REGN OCH RUSK (6)

Adoptionscentrums jubileumshelg avslutades på söndagen
med landträffar för adopterade från Colombia, Serbien,
Sydafrika/Lesotho och deras familjer. På plats fanns
också representanter för respektive ursprungsland samt
landansvariga och handläggare från Adoptionscentrum.
Trots ett extremt dåligt väder var träffarna välbesökta,
med deltagare från många delar av landet. Adoptionscentrums
utländska gäster uttryckte också sin glädje över att så många
kommit för att träffa dem och delta i aktiviteten.
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SÄRSKILD JUBILEUMSLOGOTYP
Inför jubileumsåret tog Adoptionscentrum fram
en särskild logotyp som användes i all kommunikation under 2019.

JUBILEUMSSKRIFT
I ”Adoptionscentrum 50 år ” samlas förbundets historia
från 1969 fram till 2019.
5 samtal om adoption
I skriftens inledande del delar fem personer, adopterade
och adoptivföräldrar, med sig av sina erfarenheter av
adoption från olika tidsperioder.
50 år av adoption
Jubileumsskriftens andra del består av notiser och bilder
som beskriver förbundets utveckling från 1969 till 2019.
Jubileumsskriften delades ut både vid jubileumsfirandet i
maj och vid andra tillfällen samt utgjorde en bilaga i medlemstidningen nr 2 2019.

LANSERING AV NYA MEDLEMSTIDNINGEN
Från och med nr 2 2019 fick Adoptionscentrums
medlemstidning nytt grafiskt utseende, ny logotyp
och nytt namn – A: tidskrift om adoption. Medan
”Att adoptera” varit en tidning som vände sig till
adoptivföräldrar som funderar på att adoptera eller
redan har gjort det har A: tidskrift om adoption ambitionen att ge utrymme för fler perspektiv och vara
relevant för alla medlemmar, adoptivföräldrar som
adopterade. Förändringsarbetet har bedrivits av
redaktionsutskottet, som också stakat ut innehåll
och tema för kommande nummer. Förändringen
av tidningen har mottagits positivt, många har hört
av sig till redaktören med glada hurrarop. Årets
teman var DNA, anknytning, språk samt hår&hud.
Nummer 4 bjöd dessutom på många artiklar om
verksamheten i Föräldralösa Barn.

JUBILEUM I LOKALAVDELNINGARNA
Många lokalavdelningar firade förbundets 50 år
genom att satsa lite extra på olika medlemsaktiviteter. I Skåne deltog till exempel över
100 personer i årets sommarträff och i Göteborg
ersattes den årliga adoptionsträffen med stort
kalas. Ett annat exempel är Dalarna där cirka 35
barn och vuxna i september deltog i ett program
fyllt av aktiviteter för stora och små.
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ADOPTION
Adoptionscentrum har under 2019 förmedlat 95 adoptioner från 14 olika länder,
de flesta adoptionerna förmedlades från Sydafrika, Colombia och Sydkorea.

INTERNATIONELL TREND

Antalet förmedlade adoptioner minskade även detta år, till
95. På samma sätt som andra adoptionsorganisationer erfar,
både i Norden och i övriga världen, är trenden att allt fler
barn har möjlighet att få en familj i sitt ursprungsland. Allt
fler länder arbetar idag enligt riktlinjerna i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, vilka säger att barn i första hand ska
ges möjlighet att stanna i sin födelsefamilj och om inte det
går, ska ansvariga myndigheter arbeta för att finna en annan
familj i ursprungslandet. Visar det sig att inte heller den
möjligheten finns, ska man arbeta för en internationell
adoption, då det alltid är bättre för ett barn att få växa upp
i en familj än på ett barnhem.
Att fler barn får möjlighet att stanna i sitt ursprungsland ser
Adoptionscentrum som en positiv utveckling då det ligger i
linje med våra värderingar.
Under året har det också blivit tydligare att det för barnlösa
finns andra alternativ än adoption. Förutom en avancerad
IVF-teknik vänder sig också fler till alternativet med surrogatmoderskap. Under mitten av året kunde konstateras att
fler svenskar sannolikt valde surrogatmoderskap istället
för adoption.
MÅNGA BARN BEHÖVER FORTFARANDE EN NY FAMILJ
I ANNAT LAND

Trots att antalet förmedlade adoptioner har minskat under
året och många länder idag arbetar aktivt enligt riktlinjerna i
1993 års Haagkonvention, finns det många barn som behöver
en ny familj genom en internationell adoption. 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 blir då alltmer tydligt att de barn
som är aktuella för adoption har på ett eller annat sätt kända
särskilda behov. Det är viktigt att visa en stor respekt för vad
de blivande adoptivföräldrarna bedömer att de har kapacitet
till att ta emot, samtidigt som vi som förbund ska verka för
barns rätt till en permanent familj.
Adoptionscentrum arbetar intensivt med att sprida information om behovet av adoptivföräldrar till lite äldre barn,

syskonpar/syskongrupper samt adoptivföräldrar till barn
med kända särskilda behov.
FÖRR

MATCH

IDAG
DELVIS MATCH

KOMMUNIKATIONSINSATSER

Adoptionsrådgivarna ger information, rådgivning och
stöd till de som är i början av adoptionsprocessen. De
flesta kontakterna sker via telefon eller via e-post, men
vid 68 tillfällen tog de emot personliga besök.
I november anordnades, både centralt och i många lokalavdelningar, den årligen återkommande Adoptionernas Dag.
Centralt bjöds det in till en kväll med intressanta föreläsningar på temat att adoptera äldre barn. Ett 70-tal besökare
fick lyssna på seminarium om adoptivbarns språkutveckling,
hur det kan vara att adoptera ett äldre barn samt vad man
bör tänka på när man adopterar äldre barn utifrån den adopterades egna erfarenheter. Vid samma tillfälle erbjöds också
information om adoption från Sydkorea och Taiwan.
Under året genomförde Adoptionscentrum två informationsträffar på förbundets kansli. I varje nummer av tidningen
”A: tidskrift om adoption” 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
minst en gång i veckan för att på olika sätt inspirera till
adoption, många gånger kopplade till aktiviteter som anordnats centralt eller lokalt.
Alla aktiviteter och kommunikationsinsatser är till för att öka
intresset för internationella adoptioner samt att informera om
möjligheten att bilda familj genom adoption.

ADOPTION
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STABIL ADOPTIONSTREND

En adoptionsverksamhet är alltid svår att planera och
prognostisera då många faktorer spelar in. Dels påverkas
förutsättningarna av förändringar i ursprungsländerna,
lagstiftning, administrativt eller politiskt, dels är antalet
förmedlade adoptioner beroende av att det finns blivande
adoptivföräldrar som är villiga och har möjlighet att bli
godkända för de barn som är i behov av familj. Vi kan
konstatera att trots att takten i nedgången av adoptionsnivåerna har minskat snabbare än förväntat de senaste åren, har
Adoptionscentrums lyckats väl med att anpassa kostnaderna.
Antalet förmedlade adoptioner stannade på knappt ett hundratal och vi bedömer att nivån de närmaste åren kommer att
vara på ungefär samma antal adoptioner.
Minskningen av antalet adoptioner, i kombination med
andra faktorer såsom ett stort jubileumsfirande, medförde
ett negativt resultat 2019. Adoptionscentrum har en Reservoch Utlandsfond där tidigare års positiva resultat fonderats.
Ett av syftena med fonden är att överbrygga variationer i
adoptionsvolymer samt säkerställa kontinuitet och kompetens i verksamheten. Årets negativa resultat kommer att
belasta Reserv- och Utlandsfonden, men vi är försiktigt
optimistiska att med den nuvarande anpassade kostnadskostymen, kan resultatet återigen inom kort att balanseras.

SAMARBETE MED BFA OCH BV
Under 2019 genomförde Adoptionscentrum aktiviteter i
samarbete med systerorganisationerna, Barnen Framför Allt,
BFA och Barnens Vänner, BV. Syftet var att sätta fokus på
adoptionsfrågor i olika sammanhang.
I mars genomfördes Adoption Joy Week, där organisationerna
varje dag publicerade gemensamma inlägg på respektive
hem- och Facebooksidor. Inläggen bestod av pressmeddelande, tips på bloggar och poddar, en krönika av en
adopterad bloggare och en film om ett par adoptivföräldrar.
Adoption Joy Week genomfördes i hela Norden och var en
satsning initierad av Nordic Adoption Council. NAC.
I december arrangerade Adoptionscentrum, BFA och BV
ett seminarium för medgivandeutredare i Stockholm och
Uppsala kommuner. Adoptionsorganisationerna informerade
om det aktuella adoptionsläget och ledde diskussionen om
gemensamma frågor såsom förberedelser inför adoptionen,
stöd efter hemkomst samt samarbetet mellan adoptionsorganisationerna och medgivandeutredarna.

EN LEDANDE ADOPTIONSORGANISATION

EFFEKTER AV NYA ADOPTIONSREGLER

Adoptionscentrum har alla förutsättningar att fortsätta vara
en ledande adoptionsorganisation sett ur både ett nationellt
som internationellt perspektiv. Drygt 50 års erfarenhet, drygt
25 000 förmedlade adoptioner, knappt 4 000 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.

Den 1 september 2018 kom ett antal nya
adoptionsregler där bland annat medgivandena blev giltiga under tre år, sammanboende
kunde få medgivande och åldersgränsen
på 42 år slopades. Det var först under 2019
som vi kunde se effekterna av dessa nya
regler. Regeln om att medgivande blev treåriga har varit mycket positivt för de blivande
adoptivföräldrarna då detta ytterligare år,
från två till tre års giltighetstid, betyder att
de allra flesta hinner genomföra en adoption
innan medgivande upphör att gälla. Däremot
har effekterna av sammanboendes och äldre
adoptivföräldrars möjligheter att få medgivande inte ökat i den utsträckning som vi
förväntat oss.

ADOPTION
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RESOR TILL UTLANDET – EN DEL AV
KVALITETSARBETET
Under 2019 besökte Adoptionscentrums
landansvariga Chile, Colombia, Filippinerna,
Finland, Indien, Island, Lesotho, Madagaskar,
Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Thailand,
Taiwan, Vietnam samt Zambia. Totalt var
landansvariga på resande fot 134 dagar. De
flesta resornas syfte har varit att besöka
samarbetspartners, organisationer, myndigheter och barnhem. Resorna görs del för att
upprätthålla goda relationer med de länder
Adoptionscentrum verkar i och dels för 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.

Landansvarig Anna Taxell under en resa till Colombia där hon bland annat
besökte de barnhem vi samarbetar med.

FAMILJER TRÄFFADE KINESISK DELEGATION
Söndagen den 25 augusti blev en minnesvärd eftermiddag för nio familjer som adopterat från Kina. Då träffade de
nämligen representanter för den kinesiska centrala adoptionsmyndigheten och för Ministry of Civil Affairs, som var
i Sverige för att träffa MFoF, Barnens Vänner och Adoptionscentrum. Alla familjer som adopterat från Kina och bor
i Väster-och Norrbotten var inbjudna till träffen. De adopterade och deras familjer fick enskilda pratstunder med de
kinesiska gästerna. Samtalen handlade om allt från hur det är att vara adopterad idag till att det blev ett tillfälle för
de adopterade att få en genomgång av de kinesiska adoptionsdokumenten. De kinesiska gästerna uppskattade
träffen mycket, inte minst för att flera familjer hade åkt långt för att vara med, men också för att det var så varierande ålder på de adopterade, den yngsta var tre år och de äldsta 18 år.
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SKYPEMÖTEN FÖRBEREDER
FAMILJEN
När Nadja och Thomas Åsberg fick sitt första besked om barn, och insåg att deras
barn bodde i Taiwan, hade de inga kunskaper om landet. Under 2019 åkte de dit
för andra gången och nu är de tvåbarnsföräldrar.

Första gången Nadja och Thomas åkte till Taiwan var för fyra
år sedan. Den gången åkte de dit utan barn, och lämnade landet som nyblivna föräldrar till den då snart sexårige William.
– När vi fick barnbesked från Taiwan visste vi i princip inget
alls om landet, säger Thomas.

När Nadja och Thomas landat i Taiwan åkte de raka vägen
till barnhemmet Jonah House. Redan i foajén möttes de av
en ivrig William. Thomas, Nadja och William tillbringade
tre veckor i Taiwan innan de satte sig på flygplanet hem till
Sverige.

BLYG MEN NYFIKEN

POSITIVT INTRYCK AV TAIWAN

Bara några månader efter det att Nadja och Thomas fått
sitt barnbesked var det dags att mötas. Åtminstone digitalt.
Redan när Nadja och Thomas skypade med sin son första
gången, kändes hela processen väl förberedd.
– William var supermotiverad. Visst var han lite blyg, men
han var samtidigt väldigt nyfiken på oss, berättar Thomas.

Om Nadja och Thomas tidigare inte haft någon uppfattning
alls om Taiwan, var den nu väldigt positiv: Det är ett vackert
land, rent, fräscht och välorganiserat med hjälpsamma invånare. Dessutom hade adoptionsprocessen flutit på utan några
hinder. När det började bli dags för ett syskon åt William
kändes Taiwan därför självklart.
– William var en nyckelperson redan från start. Barnen
klickade från första stund, och de parallelleker med varandra
genom Skype, säger Thomas.

Det där första Skypemötet följdes av flera. Och för varje
möte lärde de känna varandra bättre. För att William skulle
vara förberedd hade Thomas och Nadja skickat foton, böcker
och kollage.

En längre artikel om familjen Åsbergs adoption från Taiwan
finns i A:tidskrift om adoption nr 4/19
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MEDLEMSVERKSAMHET

I slutet av 2019 hade förbundet 3 817 medlemsfamiljer.
Medlemsantalet minskar stadigt varje år. Minskningen jämfört
med föregående år är 364. Förbundet behöver bli bättre och
tydligare med att paketera och kommunicera det medlemsvärde som finns: aktiviteter i lokalavdelningarna, möjlighet
till att påverka i samhället genom att vara medlem i den
största adoptionsorganisationen i Sverige och den näst största
i världen, medlemstidningen, kontaktnät med de som har
adopterat eller är adopterade samt möjlighet till röttersökning.
LOKALAVDELNINGAR

Adoptionscentrum har sedan 80-talet organiserat medlemmarna i lokalavdelningar och hade vid årets slut 21
lokalavdelningar som alla är egna juridiska personer,
med egna styrelser och stadgar som är antagna av förbundsmötet. Under 2019 gick de två stockholmsavdelningarna
AC Söder och AC Norr ihop till en avdelning, AC
Stockholm. Lokalavdelningarna anordnar såväl utåtriktad
verksamhet som aktiviteter för medlemmar; 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
• verka för att adoptivfamiljernas intressen och behov i
samhället blir tillgodosedda
• 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
Många lokalavdelningar har väl fungerande verksamhet
och anordnar många aktiviteter såsom seminarier och träffar
för anhöriga (t ex mor- och farföräldrar). Några organiserar
öppen förskola för 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, besök på
Kolmårdens djurpark, skidåkning i Romme mm, mm.
Flera avdelningar har egna sidor på förbundets hemsida
och finns även på Facebook, för att underlätta kontakt
med medlemmar.

I och med att antalet medlemsfamiljer minskar konstant, blir
det allt svårare för många lokalavdelningar att få frivilliga
krafter. Den föreningsanda som rådde i samhället under
80-talet när lokalavdelningarna bildades finns inte heller på
samma sätt idag.
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 förbundsmötet
och 50-årsfirandet av Adoptionscentrum i maj och en
förbundskonferens 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
2019, se sidan 22.
I takt med minskande medlemsantal har det, som tidigare
nämnts, blivit allt svårare för vissa lokalavdelningar att få
ihop styrelser och relevanta aktiviteter och därför har under
året arbetet med att skapa ”AC-medlem”, en avdelning där
de medlemmar samlas när lokalavdelningen inte längre
kan eller vill fortsätta sitt arbete intensifierats. I slutet av
2018 fattade förbundsstyrelsen beslut om en viljeinriktning
att förbundet på två års sikt ska vara tio lokalavdelningar
eller färre. Sammanslagningar ska ske i samarbete mellan
lokalavdelningarna och vara på frivillig basis. I slutet av
2019 fattade förbundsstyrelsen beslut om att förstärka
medlemsverksamheten med en anställd person. Syftet är att
höja aktivitetsnivån och öka servicegraden samt genomföra
omorganisationen till färre lokalavdelningar.
MEDLEMSTAPPET SKA MINSKA

Den nybildade avdelningen "AC – Medlem" och de kvarvarande lokalavdelningarna kommer gemensamt att driva
medlemsarbetet framåt. Med färre lokalavdelningar att stötta
i kombination med extra kansliresurser kommer lokalavdelningarna att kunna 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.
KOMMUNIKATION

Förbundets 50-årsjubileum tog en stor del av förbundets
kommunikationsresurser i anspråk under framförallt första
halvåret 2019. Samtliga förbundets kommunikationskanaler
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användes periodvis nästan uteslutande för marknadsföring av
evenemang, medlemsinformation i samband med jubileum
och förbundsmöte samt för extern kommunikation kring
aktiviteter och beslut.
Under 2019 fick förbundets medlemstidning nytt namn, en
ny inriktning i sitt innehåll och en ny layout. Tidningen heter
från och med nr 2 2019, det stora jubileumsnumret, ”A:
tidskrift om adoption”. Syftet med namnbytet var att redan
i namnet visa att tidningen är relevant för alla förbundets
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medlemsgrupper, något som också ska speglas av innehållet.
Den nya layouten gjort att tidningen fått ett lyft, känslan är
mer modern och tillgänglig.
Under året har arbetet med nyhetsbrev till olika medlemsgrupper och föreningsaktiva fortsatt, till exempel inför olika
evenemang och efter förbundsstyrelsens möten.
Adoptionscentrums nya grafiska profil introducerades i samband med kommunikationen kring förbundets 50-årsjubileum.

FÖRBUNDSMÖTE MED FOKUS PÅ
STÖD EFTER ADOPTION
Adoptionscentrums förbundsmöte 2019 genomfördes i samband med förbundets
stora jubileumshelg i maj. Mötet antog bland annat verksamhetsplan för 20192020 och uppdaterade förbundets intressepolitiska program.

Verksamhetsplanen styr förbundsstyrelsens arbete
de kommande två åren. Fokus för 2019-2020 ligger
bland annat på att
• synliggöra Adoptionscentrum och vår verksamhet
• verka för att öka antal sökande med medgivande
• verka för att bidra till att adopterade och adoptivfamiljer får relevant och adekvat stöd
• genomföra beviljade biståndsprojekt
• behålla vår ställning i Sverige och i utlandet som
en starbarnrättsorganisation med fokus på barn
utan föräldraomsorg
I Adoptionscentrums intressepolitiska program, IPP,
antogs en del förändringar, som till stor del handlar
om samhällets stöd till adopterade och adoptivfamiljer, samt om att Adoptionscentrum erbjuder sin
kunskap och erfarenhet till alla intressenter i en
adoptionsprocess. Hela IPP finns publicerat på
www.adoptionscentrum.se

Den avgående förbundsordförande Margret Josefsson (samt de avgående förbundsstyrelseledamöterna Marianne Jonsson, Ellinor Kiby,
Kerstin Gedung och Patric Nilsson) avtackades vid förbundsmötet.
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UTTALANDE OM
SURROGATMÖDRASKAP
Adoptionscentrums förbundsmöte 2019 avslutades på självaste
Mors dag och med avstamp i det antog mötet ett uttalande angående
surrogatmödraskap och barns rätt till sitt ursprung.
Uttalande antaget vid Adoptionscentrums förbundsmöte 2019-05-26
”Sverige ska lära sig av historien
Idag firar många Mors dag. För en del adopterade väcks då frågan om vem som är mamma. Tankar och
känslor kopplat till ursprung och rötter blir aktuella.
När Adoptionscentrum firar sitt 50-årsjubileum denna helg blir det tydligt, att det som hände i början fortfarande är viktigt. 1969 var det ingen som tänkte på hur stor betydelse dokument och juridiska ramar skulle få.
Idag vet vi.
Utifrån det perspektivet vill vi att Sverige tar frågan om barn som kommit till genom surrogatmödraskap
på allvar. Det handlar om barnens rättigheter till kunskap om sitt ursprung, som i detta fall har många fler
dimensioner än vid en internationell adoption. Det handlar också om att reglera en verksamhet som redan
finns – oavsett vad vi anser om den - och säkerställa att det sker rättssäkert utifrån ett barnperspektiv.
Adoptionscentrum står upp för alla barns rätt till sitt ursprung oavsett bakgrund och hur de kommit till familjen.
Det gäller adoption såväl som andra familjeformer såsom IVF med donerade könsceller och surrogat. Sverige
måste skilja på födelsemor och genetiska föräldrar, och behålla barnets rätt till kunskap om båda.
Denna rättighet anser vi även gäller när barnen blivit vuxna, dvs när FN:s barnkonvention inte längre ger
dem rätt. Dokumentationen måste göras när de är barn för att kunna ge informationen senare till den som
efterfrågar sådan.
Sverige måste förstå att ursprung inte enbart är teknik, genetik och dna. Det är också händelser och upplevelser. Det vet vi utifrån möten med adopterade och deras familjer.
Vi vill utifrån detta, att svenska myndigheter ser till Adoptionscentrums erfarenheter och tar ett ansvar för
barnen som kommit till genom surrogatmödraskap.”
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POST ADOPTION SERVICE
RESOR OCH RÖTTER

Som en del i Adoptionscentrums PAS-verksamhet ingår en
heltidstjänst på Resor och Rötter. Den finansieras för närvarande delvis av fonderade medel avsedda för detta ändamål.
Adoptionscentrum tar emot ett stort antal stödsamtal kopplat
till röttersökning, till exempel frågor runt vad som står i de
adoptionsakter de adopterade har rätt att ta del av.
Under året arrangerades också två workshops med sammanlagt 32 deltagare där syftet var att förbereda de adopterade
på vad en röttersökning kan innebära och vad man kan
förvänta sig.
Två gruppåterresor genomfördes under 2019, en till
Colombia och en till Sydkorea.
Under 2019 gjordes 173 beställningar om kopia av adoptionsakt. Adoptionscentrum hade vid årets slut drygt 20
pågående röttersökningsärende och 17 biologiska familjer
som söker sina internationellt adopterade barn.

En gruppåterresa till Colombia genomfördes under 2019.

RÄTTSPROCESSEN I CHILE FORTSÄTTER

Under året har uppmärksamheten i media om påstådda
oegentligheter i samband med internationella adoptioner i
Chile på framförallt 70- och 80-talet fortsatt, bland annat
med TV-inslag och artiklar där adopterade berättar om att
de återförenats med biologiska föräldrar/ släktningar som
beskrivit hur barnen adopterats mot deras vilja. Uppgifterna
skapade stor oro bland adopterade och deras föräldrar.
I december reste verksamhetschef och regionansvarig från
Adoptionscentrum till Chile. Resan skedde på initiativ
av Adoptionscentrum och syftet var att få träffa den nya
ministern Jaime Balmaceda och uppdatera oss om händelseutvecklingen i den chilenska brottsutredningen.
Efter resan har Adoptionscentrum haft en löpande kontakt
med utredarna och har bland annat kunnat bidra med uppgifter och material till utredningen. Utredarna bedömer att
utredningen kommer att pågå i ytterligare två år.
De chilenska utredarna uppgav, att för närvarande (december 2019) ingår 89 svenska adoptioner i brottsmålsundersökningen, som totalt omfattar 613 ärenden.

Adoptionscentrum har under hela processen informerat medlemmar och allmänhet främst via hemsidan, där en frågoroch-svar-sida uppdateras kontinuerligt. Adoptionscentrum
har också gjort två uttalanden och för en kontinuerlig dialog
med MFoF och brottsutredarna i Chile kring händelseutvecklingen. Den dokumentation Adoptionscentrum har
tillgång till visar att adoptionerna ser juridiskt korrekta ut,
att regler och lagar som gällde på den tiden har följts. Utredningen i Chile fokuserar på hur barn blev tillgängliga för
adoption, vad som hände fram till det att domstolen fattade
beslut, och oegentligheter kopplade till det. Adoptionscentrum behöver och vill veta vad som hände och vi avvaktar
utredningens resultat.
Även under 2019 har många hört av sig till kansliet med
frågor, sin oro och sin ilska. Stora resurser läggs på att ta
emot samtal, hjälpa till med att beställa de adopterades akter
som arkiveras på Riksarkivet, men också till att bidra med
information till de chilenska utredarna.

BISTÅND
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BISTÅND - 2019 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.

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.

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.
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År 2019 var tredje 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 riskerar växa upp utan familj.
Insatserna fokuserar på rättigheter som rätten till identitet,
familj, utbildning och på att barn ska skyddas mot våld och
övergrepp. I det ingår att stärka skyddsnäten runt barnen,
stärka familjer och utbilda vuxna med ansvar för barns
rättigheter.
Vi arbetar även för att barn och unga ska få självförtroende
och verktyg att själva vara med och påverka sina liv.
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 partnern
som fått mest medel under 2019 är GRiG i Serbien som
stöttar utslussning av ungdomar från institutioner. Den totala
projektvolymen uppgick 2019 till cirka 11,6 miljoner.
INSAMLING

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 Giva
Sverige, en branschorganisation för insamlingsorganisationer.
Adoptionscentrum och insamlingsstiftelsen samlade tillsammans in 1 171 681 kronor till insatser inom biståndet.
HUMANFONDEN

Medlen från Swedbank Robur Humanfond kommer från
sparare i fonden som varje år avstår 2 procent av sin fondförmögenhet, men i gengäld inte betalar någon fondavgift.
Pengarna används som egeninsats.
INFORMATIONSSPRIDNING

Arbetet för att sprida kännedom om vårt bistånd och barns
rätt till familj fortsatte under 2019. Vi publicerar regelbundet
inlägg på Föräldralösa Barns Facebooksida, nyhetsbrev och
artiklar och deltar i informationsträffar hos lokalavdelningar.
I november-december genomfördes en kampanj på Facebook
med temat barnhem är inte ett hem för barn. I maj, i samband
med jubileet, föreläste vår colombianska samarbetsorganisation Planeta Amor om situationen för barn och unga som
lever med hiv.

Humanfonden AC 386 107 SEK
Insamlingsbrev/Swish 338 225 SEK
Projektförälder 187 600 SEK
Företag och lokalavdelningar 79 512 SEK
Facebook 64 205 SEK
Övrigt 61 678 SEK
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INDIVIDUELL TRÄNING GER RITA
MÖJLIGHET ATT GÅ I SKOLAN
OLS, Open Learning Systems, är en indisk organisation som arbetar för att förbättra tillvaron för barn med
funktionsnedsättningar. För dessa barn är risken extra stor att placeras på barnhem och arbetet handlar därför mycket om att komma till rätta med stigma och diskriminering i barnens familjer och i lokalsamhället,
så att barnen inkluderas i samhället.
Ett barn som har fått stöd av OLS är Rita*, som var ett år när hennes föräldrar började misstänka att något
var fel. På sjukhuset fick de beskedet att Rita har en allvarlig CP-skada och troligen aldrig skulle kunna
sitta, stå eller gå.
OLS fick höra talas om familjen när Rita var fyra år. Hon fick då ett individuellt utformat program med
regelbunden fysioterapi och talträning, samtidigt som föräldrarna fick lära sig hur de kan jobba med hennes
träning i vardagen. Inom ett år kunde Rita sitta i en specialgjord stol, hon började gå med stöd, lärde sig
hålla en sked och började äta själv. Hennes föräldrar berättar att Rita nu bättre kan förmedla vad hon vill,
bland annat med bilder som stöd i kommunikationen.
Nästa år fyller Rita sju år och ska förhoppningsvis börja skolan tillsammans med byns andra barn.
Hos OLS får familjer stöd och kunskap om hur de kan arbeta med sina barns rehabilitering och att se
barnens potential. De får lära sig om barns rättigheter, bland annat rätten att gå i skolan och om det stöd
som finns att få i samhället för barn med funktionsnedsättningar.
*Rita heter egentligen något annat.
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Under 2019 har Adoptionscentrum arbetat målmedvetet
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 stor kunskap
och lång erfarenhet av internationella adoptioner. För att
behålla Adoptionscentrums professionalitet och goda rykte är
en fortsatt hög kompetensnivå i personalstyrkan ett måste.
FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

Förbundet hade 20 anställda vid årets slut jämfört med 22
vid årets början. Arbetet med att effektivisera rutiner och
arbetssätt på kansliet har fortgått under 2019. Nya arbetsmetoder som medger större flexibilitet gör att resurser kan
omfördelas med kort varsel, både när det gäller att plötsliga
vara behjälpliga med iordningställande av oväntat många
ansökningshandlingar och när ett land kräver en högre
grad av administration och kommunikation. Förmedlingsverksamheten har gjort en prioritering av länderna och styr
resurserna till de länder där vi bedömer att det finns störst
behov av adoptivföräldrar.

tjänsterna, och genom att många stannar länge som anställda
på Adoptionscentrum. 13 personer har varit anställda femton
år eller längre. Vid årets arbetsmiljöenkät framkom också att
hela 100 % ansåg att arbetsuppgifterna är meningsfulla och
intressanta vilket är extra viktigt i en idéburen verksamhet.
KOMPETENSUTVECKLING HAR UNDER 2019 FOKUSERAT
PÅ ANTIKORRUPTIONSARBETE

Korruptionsansvarig på Adoptionscentrum samt verksamhetschefen har deltagit på extern antikorruptionskurs. En
rad seminarier har anordnats för våra anställda och alla våra
medarbetare i världen har också samlats i ett seminarium
där korruptionsrisker gicks igenom och diskuterades. Riskanalyser och riskmatriser har gjorts för alla länder där
Adoptionscentrum har verksamhet både inom bistånd och
inom förmedling.
ETT INTERNATIONELLT NÄTVERK

Adoptionscentrum har lokal representation i 11 länder
i världen. Den lokala närvaron bidrar till en effektiv och
fungerande förmedlings- och biståndsverksamhet.
NYTT VERKSAMHETS- OCH EKONOMISYSTEM

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

Adoptionscentrum är en attraktiv arbetsplats vilket märks
vid rekryteringar då de alltid är många sökande till de lediga

Under flera år har diskussioner pågått kring nödvändigheten
av att byta både verksamhets- och ekonomisystem på
Adoptionscentrums kansli. De båda systemen har funnits
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i verksamheten i 20 år, var dimensionerade för en betydligt större verksamhet och hade också höga licensavgifter.
Verksamhetssystemet var, förutom detta, dessutom av en så
gammal utgåva att det företag som levererat det, inte längre
kunde garantera support.
Under året har därför behovsinventering och upphandling
gjorts för att finna betydligt enklare system för hantering
både av ärenden (adoption, medlem och insamling) samt
ekonomi. De nya systemen sattes i drift i början av oktober
2019. Såsom med alla nya system, behövdes en del justeringar göras, men i stort har omställningen fungerat bra.

Från vänster: Jelena Jovanovic Hansen, Adoptionscentrum med representanter
från DIA, Barnens Vänner och Interpedia.

NAC-KONFERENS PÅ ISLAND

Ida Wilhelmsson
och Wacharee Adoptionscentrums
kontaktperson på Child
Adoption Center.

’JUBILEET GAV ENERGI FÖR HELA ÅRET’
Ida Wilhelmsson, landansvarig för Sydkorea, Thailand
och Filippinerna, har jobbat på Adoptionscentrum
sedan 2001. 2019 var ett exceptionellt år för kansliet,
också för Ida. Hon deltog i jubileumsfirandet, återresa
till Sydkorea, flera internationella konferenser och
kansliets arbetsgrupp för nytt verksamhetssystem
parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter.
Så här i efterhand, hur tycker du att det gick?
Det var oerhört hektiskt, inte bara för mig. Jubileumsfirandet blev en succé och gav så mycket energi till
resten av arbetet under året.
Vilket är ditt bästa minne från jubileumsfirandet?
Det var roligt att se alla gäster från så många länder,
alla kontakter som knöts. Och alla vi som deltog i
familjeträffen för Sydkorea på Skansen i ösregn, hagel
och storm kommer aldrig att glömma att vi var där.
Fantastisk uppslutning trots vädret!
Vilket är ditt bästa minne från dina resor?
Att Adoptionscentrum har så gott rykte i våra samarbetsländer. Man blir mött med så mycket glädje, kärlek
och respekt. På Global-konferensen i Filippinerna
fick Adoptionscentrum uttryckligt beröm för hur fina
de svenska föräldrarna är som adopterar filippinska
barn. Jag fick också många nya erfarenheter och nya
kontakter i samband med att Child Adoption Center i
Thailand firade 40 år.

I september bjöd NAC (Nordic Adoptions Council) in till
konferens i Reykjavik. NAC är en sammanslutning av 13
nordiska adoptions- och föräldraorganisationer vars syfte
är att, genom samarbete, uppnå goda förutsättningar för
internationella adoptioner och adopterades uppväxt.
Adoptionscentrum var på konferensen representerade av
verksamhetschef Kerstin Gedung, landansvarig Jelena
Jovanovic Hansen och adoptionsrådgivare Anna Linnell.
Ämnen som behandlades under konferensen var vikten
av att ha öppna samtal om de adopterades bakgrund och
adoptionen, hur man förbereder barn inför adoptionen samt
exempel på gott samarbete mellan länder. En dokumentär
med intervjuer av thailändska kvinnor som lämnat barnför
adoption visades vilket avslutades med efterföljande
diskussion tillsammans med filmaren.
Efter konferensen valdes en ny styrelse för de kommande
två åren.

NY VERKSAMHETSCHEF
Den 6 januari tillträdde Kerstin
Gedung som ny verksamhetschef för Adoptionscentrum.
Kerstin har suttit i Adoptionscentrums styrelse sedan maj 2017 och
har 25 års erfarenhet av olika ledarroller inom
den finansiella sektorn. Hon har bott och arbetat
utomlands i flera perioder, bland annat i Mexiko,
Brasilien, Frankrike och Luxemburg. Hennes
engagemang i adoptionsfrågor startade då hon
och hennes dåvarande man adopterade dottern
Charlotte för drygt 15 år sedan.
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NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH
FÖRBUNDSSTYRELSE
Vid Adoptionscentrums förbundsmöte i maj 2019 valdes Johan Högberg,
AC Uppland, till ny ordförande för perioden 2019-2021, efter avgående Margret
Josefsson. Johan, som själv är adopterad från Iran, har i olika roller varit
engagerad i Adoptionscentrum sedan mitten av 90-talet.

- Jag är övertygad om att vi inom Adoptionscentrum har förmåga och kompetens
att fortsätta driva såväl adopterades som adoptivföräldrars självklara rättigheter
i samhället, samtidigt som vi förmår fortsätta vårt arbete för alla barns rätt till
familj, kommenterar Johan Högberg när han tillträdde som förbundsordförande.
En längre artikel om Johan Högberg finns i A: tidskrift om adoption nr 2/2019.

Fem nya namn tog plats i Adoptionscentrums förbundsstyrelse i samband med förbundsmötet i maj 2019. I förbundsstyrelsen är nu fem lokalavdelningar
representerade och fördelningen mellan ledamöterna är jämt fördelade mellan adoptivföräldrar och adopterade. På sidan 23 finns mer information om varje ledamot.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

JONAS ANDERSSON
AC STOCKHOLM

DANIEL BERGSTRAND
AC SYDOST

TORBJÖRN ENOCHSON
AC SKÅNE

Jonas har två barn
adopterade från Vietnam och driver eget
företag i reklambranschen. Ledamot av
styrelsen för Stiftelsen
Föräldralösa Barn
sedan 2010 och ordförande sedan 2014.
Aktiv i lobbyverksamhet för adopterade
och adoptivfamiljer
i Stockholm. Invald
i förbundsstyrelsen
2014.

Daniel, som är adopterad från Thailand,
beskriver sig själv
som driven, social
och innovativ. Styrelseuppdrag i en innebandyförening med
ansvar för ungdomsutvecklingen samt i ett
Softwareföretag i USA
som riktar sig mot
byggbranschen.
Invald i förbundsstyrelsen 2019.

Torbjörn har två
barn adopterade från
Ryssland och arbetar
som redovisningskonsult i eget företag. Är
utbildad civilekonom
och adjunkt. Invald i
styrelsen 2017.

SOFIA EUGENZON
PERSBECK
AC STOCKHOLM

Sofia är adopterad från
Argentina och har två
barn adopterade från
Colombia. Arbetar
som HR-strateg
på Arbetsförmedlingen. Fil kand i
kulturpedagogik och
folkhögskolelärarexamen i kultur. Invald
i förbundsstyrelsen
2017.

JOHAN HÖGBERG
AC UPPLAND

HELÉNE IDAHL
AC VÄSTERBOTTEN

Johan är adopterad
från Iran. Har utbildning inom datavetenskap och arbetar som
systemvetare.
Invald i förbundsstyrelsen 2014 och
omvald 2017.

Heléne, adopterad
från Sydkorea arbetar
med ledningsstöd,
driver arbetsmiljöfrågor och är fackligt
förtroendevald i
Vision Region Västerbotten. Drivit företag
inom hållbarhet och
varit ordförande i två
föreningar. Invald
i förbundsstyrelsen
2019.

WILHELM KALDO
AC STOCKHOLM

MAGNUS LJUNGKVIST
AC STOCKHOLM

SOPHIA PETERSEN
AC STOCKHOLM

STAFFAN TILLING
AC UPPLAND

MALIN TUVESSON
AC STOCKHOLM

Har två söner adopterade från Taiwan. Han
arbetar som kanslichef
och förbundsjurist på
Säljarnas Riksförbund
med stor vana av
att verka i en ideell
organisation. Erfaren
talare och bl a föreläst
på Adoptionscentrum
om hur det var att
adoptera från Taiwan.
Invald i förbundsstyrelsen 2019.

Magnus har tre barn
adopterade från
Sydkorea och arbetar
i ledningsfunktion på
Stockholmshem. Han
är utbildad journalist
och har bla arbetat
som stabschef, presschef och kommunikatör. Invald i förbundsstyrelsen 2014 och
ansvarig utgivare för
medlemstidningen.

Sophia är adopterad
från Sydkorea och
arbetar som verksamhetschef på ett hantverksbageri. Engagerad i AC Stockholm
Söders styrelse och i
redaktionsutskottet.
Har föreläst om sin
återresa, varit projektledare för workshops
för vuxna adopterade
och är nationell och
lokal kontaktperson.
Invald i förbundsstyrelsen 2019.

Staffan är pensionär
med två adopterade
barn från Taiwan.
Han är utbildad jurist
och har sedan 1980
jobbat inom polisen
på en mängd olika
befattningar. Varit ordförande i AC Uppland
under perioder. Valdes
på nytt in styrelsen
2014.

Malin har som ensamstående adopterat en
flicka från Sydafrika.
Utbildad civilekonom
och har bland annat
studerat i Sydafrika.
Har varit mentor och
startat ett kvinnligt
nätverk för mångfald
på sin nuvarande
arbetsplats. Invald
i förbundsstyrelsen
2019.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETSGRUPPER
Förbundsstyrelsen har tre utskott och, för att arbeta med för förbundet viktiga
frågor utifrån vad som beslutades på förbundsmötet 2019, skapades fem arbetsgrupper. Nedan kommer en kort beskrivning om gruppernas arbete under 2019.
Förbundsstyrelsen har också redovisat arbetsgruppernas arbete på förbundskonferensen i november 2019.

MEDLEM

PÅVERKANSARBETE

Förbundsstyrelsen beslutade under 2019 att
förstärka resurserna på kansliet för medlemsverksamheten med ytterligare en person. Totalt blir
det tre personer som under verksamhetsåret 2020
jobbar med medlemsfrågor inklusive Resor och
Rötter. Syftet är att öka aktivitetsnivån, ge bättre
service till förtroendevalda och medlemmar samt
stötta förbundsstyrelsen i uppdraget att utveckla
PAS. Satsningen innefattar också att genomföra den
beslutade omorganisationen med färre lokalavdelningar och en riksavdelning ”AC – Medlem”, som
samlar medlemmar från lokalavdelningar som inte
längre kan eller vill driva lokalavdelning.

Adoptionscentrum deltog i ett lunchseminarium
i riksdagen med bred uppslutning från politiker,
adoptionsorganisationer och adopterades föreningar. Syftet var att påverka beslutsfattare om att
samhället ansvar gällande PAS och andra frågor.
Påverkansarbetet har utöver det bestått i möten
med flera riksdagsledamöter från olika partier för
att diskutera situationen för adoptioner idag, samt
behovet av stöd till adoptivfamiljer och adopterade.
Förbundet har också påbörjat ett arbete med att
noggrant följa händelserna kring öppna förskolan
Spira och den behandlande verksamheten Duvnäs
(båda verksamheterna i Stockholm) som varit
föremål för nedskärningar.

KOMMUNIKATION

Förbundsstyrelsen har beslutat att jobba mer aktivt
med både extern och intern kommunikation. För att
formulera en gemensam kommunikationsplattform
för allt kommunikationsarbete har kansliet anlitat
en extern konsult. Arbetet är påbörjat under hösten
2019.

STADGAR

PAS

TRE UTSKOTT

Förbundsmötet gav förbundsstyrelsen i uppdrag
att driva PAS-frågor. Ett omtag har gjorts som
presenterades på förbundskonferensen i november.
Förbundets uppfattning är att PAS ytterst är ett
ansvarsområde för samhället, och att Adoptionscentrum ser över vad som kan göras utöver samhällets
insatser med de befintliga och ideella resurser som
finns inom förbundet.

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 medlemstidningen kopplat till övergripande kommunikation och aktivitet.

Det pågår en översyn av förbundets stadgar, som
kommer att presenteras vid förbundsmöte 2021.

