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Sammanfattning
Barnens Vänner har auktorisation att förmedla internationella adoptioner i Sverige enligt 6
§ lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA). I MFoF:s uppdrag ingår att
tillse att de auktoriserade adoptionsförmedlingarna uppfyller kraven för auktorisation.
Denna rapport redogör för 2020 års årliga tillsyn.
Det har vid tillsynen inte framkommit några omständigheter som ger anledning anta att
Barnens Vänner inte längre uppfyller förutsättningarna för auktorisation enligt LIA.
Rapporten uppmärksammar särskilt:


Pandemin har haft en tydlig påverkan av adoptionsverksamheten. Barnens
Vänner hade en prognos för 25 adoptioner under året men kunde bara
genomföra 18. Det påverkar organisationens ekonomi negativt. Organisationen
balanserade underskottet 2019 med medel i dispositionsfonden.



Barnens Vänners intäkter de senaste två åren härrör från adoptioner från ett
land. Därför bör det egna kapitalet uppgå till minst 50 procent av
verksamhetens kostnader. Det senast avslutade räkenskapsåret 2019 uppgick
organisationens egna kapital till 52 procent av kostnaderna. På grund av de
minskade adoptionerna för året vill MFoF påminna om organisationens
skyldighet att omgående meddela myndigheten om sådana förändringar som
kan påverka verksamheten.



Vid tillsynen framkom att organisationen aldrig lämnar ut
medgivandeutredningen när en adopterad begär ut sin adoptionsakt. Den
enskilde informeras inte heller om att det finns fler handlingar, så som en
medgivandeutredning, i akten. MFoF har därför klargiort för organisationen hur
organisationen förväntas hantera dessa ärenden, inklusive vilken sekretess
som gäller. Då rätten att få del av handlingar som rör en själv är viktig att
tillgodose, samtidigt som detta inte får innebära att uppgifter som kan vara till
men för någon annan enskild lämnas ut, kommer MFoF även fortsättningsvis
följa upp denna fråga inom ramen för myndighetens tillsynsuppdrag.

 Barnens Vänner uppger att man tidigare arbetat med riskanalyser ur ett
makroperspektiv men att organisationen nu har för avsikt att tydliggöra arbetet
med riskanalyser, även ur ett mikroperspektiv. Myndigheten vill uppmuntra
organisationen till att ta fram en systematisk arbetsmodell som
uppmärksammar, tydliggör och analyserar risker i samband med
adoptionsprocessen. MFoF avser att följa upp organisationens arbete med
riskanalyser.
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1. Förutsättningar för tillsyn
MFoF har rätt att inspektera en auktoriserad adoptionsorganisations verksamhet. Denna
rapport sammanfattar den tillsyn som gjorts av Barnens Vänners verksamhet under 2020
samt en granskning av den ekonomiska redovisningen för det avslutade räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31.
För att kunna göra denna tillsyn har MFoF rätt att begära in de upplysningar och ta del av
de handlingar som behövs för tillsynen. Den organisation som inspekteras är skyldig att
lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. En auktoriserad adoptionsorganisation är
även skyldig att skyndsamt meddela MFoF om förändringar i verksamheten i Sverige eller
utomlands, eller om förhållanden i utlandet, som kan ha betydelse för
förmedlingsverksamheten. Ifall det framkommer brister har MFoF rätt att förelägga
organisationen att avhjälpa bristerna. Om föreläggandet inte följs, eller om det av annan
anledning finns skäl till det, kan MFoF återkalla auktorisationen. Både auktorisation för att
förmedla adoption till Sverige och auktorisation för ett visst land kan, beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet, återkallas. De lagliga förutsättningarna för MFoF:s
tillsyn och adoptionsorganisationernas skyldigheter framgår av lag (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling och kommer därför inte redovisas närmare i denna
rapport.
MFoF genomför sin tillsyn löpande under året, bland annat i form av enskilda
tillsynsärenden och fördjupad (tematisk) tillsyn på områden där behov av särskilt
granskning har uppstått. I slutet av året besöker MFoF normalt sett de respektive
adoptionsorganisationerna för ett årligt tillsynsbesök. Myndigheten gör utöver detta resor
till utvalda ursprungsländer som organisationerna samarbetar med och följer upp
situationen i ursprungsländerna genom kontakter med andra centralmyndigheter.
Särskilda tillsynsrapporter publiceras för respektive land i samband med dessa resor.
I den årliga tillsynsrapporten sammanfattas vad som framkommit under året. Om det vid
besöket skulle ha framkommit någon brist kommer denna, tillsammans med eventuellt
förslag på åtgärd, att redovisas i rapporten.

1.1. Pandemin har påverkat förutsättningarna för årets tillsyn
Under 2020 har den rådande pandemin påverkat förutsättningarna för tillsynsarbetet.
Bland annat har den planerade tillsynsresan till Kina inte kunnat genomföras. Det har
medfört att handläggningen av organisationens auktorisationsansökan har försenats.
Eftersom Barnens Vänner sedan tidigare hade auktorisation för Kina, och skickade in
ansökningen om ny auktorisation innan den tidigare löpt ut, har tidigare beslut om
auktorisation varit fortsatt gällande i väntan på nytt beslut om auktorisation.
Utifrån vad MFoF funnit i tillsynen för år 2019 hade myndigheten planerat en uppföljande
tematisk tillsyn på ämnet arkivering, dokumentation och utlämnande av handlingar.
Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på plats hos
adoptionsorganisationerna. På grund av de reserestriktioner som införts vid denna tidpunkt
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var något fysiskt tillsynsbesök inte möjligt. Istället avsåg myndigheten att genomföra denna
tillsyn i samband med de årliga tillsynsbesöken. Dessa fick dock på grund av de
reserestriktioner som återigen infördes i slutet av året, genomföras genom videomöten.
MFoF genomförde tillsynsmötet med Barnens Vänner den 30 november 2020.
Att kunna resa till länderna som adoptionsorganisationerna har samarbete med är ett
värdefullt verktyg för MFoF i tillsynen och inför kommande landauktorisationsansökningar.
Även de fysiska tillsynsbesöken hos adoptionsorganisationerna är viktiga. Att behöva
ställa in planerade tillsynsresor och besök är således inte önskvärt. MFoF anser dock,
trots de begränsade möjligheterna till resor under 2020, att tillsynsuppdraget har kunnat
genomföras på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten har i större utsträckning än
föregående år valt att inhämta information från organisationerna skriftligen. Detta har
därefter kompletterats med längre tillsynsmöten på videolänk. Tillvägagångssättet vid
dessa möten har i huvudsak inte varit annorlunda jämfört med tidigare. Samtidigt medför
det digitala formatet att vissa åtgärder inte varit möjliga att genomföra som planerat,
exempelvis syn av arkivutrymmen eller genomgång av enskilda akter. Även om tillsyn på
distans har varit ett sätt att kunna uppfylla tillsynsuppdraget under detta år ser MFoF ett
stort värde i att genomföra fysiska tillsynsbesök.

1.2 Frågor som blivit särskilt aktuella under 2020
MFoF har under 2020 inte tagit emot några klagomål från enskilda rörande Barnens
Vänners verksamhet.
MFoF har uppmärksammats på att det förekommer att kommuner kontaktar tilltänkta
adoptivföräldrar, som hunnit så pass långt i adoptionsprocessen att de skickat över
handlingar till utlandet och därmed är tillgängliga att matchas med ett barn, och erbjuder
dem ett svenskt barn för antingen familjehemsplacering eller adoption. Barnens Vänner
uppger att de känner igen företeelsen och har själva varit med om att påbörjade
adoptionsansökningar avbrutits på grund av detta, dock inte under 2020. Organisationen
informerar normalt sett utredaren på socialtjänsten för att meddela att sökanden är inne i
en internationell adoptionsprocess. I de fall då det händer kontaktar de det andra landet
och lägger ansökan som vilande för att undvika att familjer och barn matchas.
Vid tillsynen för 2020 har MFoF bland annat valt att fördjupa sig i organisationens rutiner
för dokumentation och utlämnande av handlingar. Detta då rätten att få del av handlingar
som rör en själv är viktig att tillgodose, samtidigt som detta inte får innebära att uppgifter
som kan vara till men för någon annan lämnas ut. Enligt MFoF:s erfarenhet finns det
fortfarande en osäkerhet bland adopterade rörande adoptionsorganisationernas
akthantering, vilket gör det än viktigare att genom kontinuerlig tillsyn säkerställa att detta
hanteras på ett tillförlitligt sätt (se avsnitt 5). Med tanke på hur de senaste årens nedgång i
antal adoptioner tillsammans med den rådande pandemins påverkan på organisationens
ekonomi har MFoF även valt att göra en djupare kontroll av Barnens Vänners skyldighet
att ha egna medel för avveckling (se avsnitt 3.2). Myndigheten har också särskilt granskat
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frågan om hur organisationen arbetar med riskbedömningar i adoptionsförmedlingen (se
avsnitt 4).

2. Barnens Vänners verksamhet under året
De internationella adoptionerna har sedan några år tillbaka minskat över hela världen
samtidigt som de nationella adoptionerna i ursprungsländerna ökar. Coronapandemin har
ytterligare påverkat möjligheten att bedriva verksamheten. Barnens Vänner uppger att
samarbetet med Taiwan har fungerat väl under pandemin men det har blivit fördröjningar i
och med alla särskilda åtgärder, så som krav på karantän. Det har också varit svårare att
resa till barnens ursprungsländer och kostnaderna för familjerna uppges ha ökat ordentligt.
De förlängda adoptionsprocesserna har bidragit till ett färre genomförda adoptioner än
årets prognos på 25 adoptioner. Totalt under 2020 förmedlade Barnens Vänner 18
adoptioner, jämfört med 22 under 2019 och 14 året innan det.
Medlemsantalet är ca 350, vilket är relativt oförändrat mot tidigare år. De hade vid
utgången av 2020 två gällande auktorisationer; Hongkong och Taiwan.

2.1 Tillsyn av adoptionsorganisationernas samarbeten med andra länder
Barnens Vänner har under året haft auktorisation för att förmedla adoptioner från
Hongkong, Taiwan och Kina.
MFoF har under året mottagit löpande uppdateringar om organisationens
samverkansländer. På grund av pandemin har organisationen inte haft möjlighet att fullt ut
genomföra resor till organisationens samarbetsländer, enligt gällande auktorisationsvillkor.
Organisationen har dock hållit löpande kommunikation med MFoF om detta och utifrån
rådande omständigheter har myndigheten godkänt att organisationen frångår
auktorisationsvillkoren i denna del.
Vid det årliga tillsynsmötet har Barnens Vänner informerat MFoF om aktuell situation i
organisationens samtliga samverkansländer. Det gemensamma för samtliga är att
pandemin har medfört att internationella adoptioner inte har kunnat genomföras under
större delen av året. Här nedan redovisas omständigheter som MFoF bedömt som särskilt
intressanta.
I Taiwan har Barnens Vänner avslutat samarbetet med organisationen Christian Salvation
Service, CSS. Det beror på att CSS inte fått förnyad licens för internationella adoptioner.
Organisationen har fortsatt samarbete med organisationerna St. Lucy och Cathwell.
Barnens Vänner föreslår föräldrar till organisationen St. Lucy. Organisationen påpekar att
det bara rör sig om förslag. Det är St. Lucy som beslutar. Barnens Vänner konsulterar
läkare vid dessa processer. Cathwell utser vanligtvis föräldrar utan att konsultera Barnens
Vänner.
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Kostnaden för barn med komplicerade bakgrunder/sjukdomar subventioneras av
samarbetsorganisationerna Cathwel och St. Lucy, eftersom de vill hjälpa barn att få familj.
Av etiska skäl samt efter uppmaning av MFoF, betalar Barnens Vänner dock samma avgift
för barn oavsett om de betraktas ha särskilda behov eller inte.
Barnens Vänner har valt att avsluta samarbetet med Kina och återkallade därför sin
auktorisationsansökan för landet i oktober. Sedan MFoF i november beslutat att avskriva
auktorisationsansökan saknar organisationen därmed möjlighet att förmedla adoptioner
från landet.

3. Adoptionsorganisationens ekonomi
MFoF:s tillsyn av adoptionsorganisationers ekonomi omfattar främst det senast avslutade
räkenskapsåret, i detta fall 2019-01-01 – 2019-12-31. MFoF granskar då bland annat de
legala förutsättningarna för auktorisation, nämligen att organisationen förmedlar
adoptioner utan vinstintresse och att organisationen redovisar kostnader i det andra landet
och hur dessa fördelar sig. Den ekonomiska tillsynen omfattar även de ekonomiska
förutsättningarna enligt uppställda auktorisationsvillkor, det vill säga hantering av
klientmedel, särredovisning av fonder och avsättningar och att organisationen har
ekonomiska medel för en eventuell egen avveckling.
Uppgifter om adoptionsorganisationernas ekonomi för innevarande tillsynsår, i detta fall
2020, tas även i beaktande men då främst utifrån det uppställda auktorisationsvillkoret att
organisationen måste ha ekonomiska medel för en egen avveckling.
En adoptionsorganisation får inte vara vinstdrivande. Vidare gäller att annan verksamhet
som adoptionsorganisationerna bedriver, exempelvis biståndsverksamhet, inte får
äventyra förtroendet för adoptionsförmedlingsverksamheten. Det innebär att annan
verksamhet måste hållas ekonomiskt skild från adoptionsverksamheten och redovisas
separat. En adoptionsorganisation måste också ha ekonomiska medel för avveckling av
sin verksamhet. För att kunna bedriva en förmedlingsverksamhet, där plötsliga
förändringar i utlandet kan få stor påverkan på förmedlingsverksamheten, har
adoptionsorganisationerna också fonder, bland annat för att täcka oförutsedda kostnader i
utlandet och för att kunna göra utvecklingssatsningar i nya samarbetsländer.
Adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet finansieras främst av
adoptionsavgifter men också av statsbidrag som fördelas av MFoF. Under 2020 beviljades
Barnens Vänner statsbidrag med 180 000 kronor som stöd till arbetet med
adoptionsförmedling.1 Med anledning av den rådande pandemin beslutade regeringen i
juni om ett särskilt statsbidrag till följd av Covid-19. Syftet med statsbidraget, som MFoF
ansvarade för att fördela och betala ut, var att säkerställa att barn som redan har matchats
med adoptivföräldrar kunde förenas med sin nya familj. Barnens Vänner beviljades
statsbidrag med 563 218 kronor för detta syfte (dnr. AD 2020-866).

1

Förutsättningar för statsbidrag regleras av förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade
adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade (statsbidragsförordningen)
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Eftersom adoptionsverksamheten i huvudsak är avgiftsfinansierad innebär nedgången i
antalet förmedlade adoptioner att intäkterna har minskat, samtidigt som kostnaderna inte
har minskat i samma grad. Kostnaderna påverkas mindre av minskningen då
adoptionsorganisationen har fasta kostnader för verksamhetsdrift och för att upprätthålla
samarbetet med sina adoptionskontakter i ursprungsländerna. När adoptionerna blir färre
delas kostnaderna på färre adoptionssökande.
3.1 Den ekonomiska situationen är alltjämt ansträngd
Den rådande pandemin har haft stor inverkan på organisationens ekonomi. Uteblivna
möjligheter att resa till andra länder har medfört att organisationen har kunnat avsluta färre
adoptioner än budgeterat. Vid tillsynsmötet uppgav Barnens Vänner att man inför året
budgeterat för ca 25 adoptioner men i september hade organisationen endast har kunnat
avsluta 10 adoptioner, jämfört med 14 adoptioner vid samma tidpunkt 2019.
Organisationen uppger att man har förhoppningar om att det fjärde kvartalet ska fortlöpa
enligt initial prognos. Inkomstbortfallet skulle i så fall leda till en förlust på med ca 600 000
kr.
Barnens Vänner har för närvarande fyra anställda på tre och en halv heltidstjänst.
Organisationen har inte behövt säga upp anställda under året och bedömer att
verksamheten inte kan bedrivas med mindre bemanning.
Under årets andra hälft har organisationens samarbetsländer öppnat upp gränserna i
större utsträckning och det har medfört att organisationen kan se mer positivt på årets
fjärde kvartal och början på nästa år.

3.2 Barnens Vänner har ekonomiska medel för avveckling
Med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen finns det anledning att särskilt titta
närmare på hur väl Barnens Vänner uppfyller kravet på att ha ekonomiska medel för
avveckling. MFoF har därför bland annat efterfrågat en plan för avveckling och en
specifikation av vad en avveckling beräknas kosta. Efter att ha gått igenom underlaget
konstaterar MFoF att organisationen har en ekonomisk plan för avveckling och
ekonomiska medel att uppfylla planen.
Som ett mått på den finansiella styrkan och soliditeten används relationen mellan eget
kapital (balanserad vinst/förlust, årets resultat, fonder och avsättning) och verksamhetens
kostnader. Eftersom 50 procent av Barnens Vänners intäkter de senaste två åren härrör
från adoptioner från ett land bör det egna kapitalet uppgå till minst 50 procent av
verksamhetens kostnader. Organisationens egna kapital uppgår till 52 procent av
kostnaderna och MFoF anser därför att de har ekonomiska medel att uppfylla sin plan för
avveckling.
MFoF påminner om att myndigheten granskar det senast avslutade räkenskapsåret i den
ekonomiska tillsynen. Barnens Vänner har en skyldighet att skyndsamt meddela MFoF om

8

AD 2020-640
Skellefteå 2021-03-23

förändringar i verksamheten som är av betydelse. En sådan förändring kan exempelvis
vara att den ekonomiska situationen förändrats på så sätt att det egna kapitalet inte längre
uppgår till 50 procent av intäkterna.

3.3 Redovisning av adoptionsavgifter och kostnader
MFoF strävar efter större enhetlighet och ökad transparens när det gäller
adoptionsorganisationernas redovisning av adoptionsavgifter och kostnader, både i
Sverige och i utlandet. Det ska tydligt framgå hur avgifterna används av den utländska
adoptionskontakten för att MFoF ska kunna göra en bedömning av kostnaderna i utlandet.
Vid granskning av den ekonomiska redovisning Barnens Vänner har skickat till MFoF har
myndigheten kommit fram till att organisationen redovisar adoptionsavgifter och kostnader
i enlighet med de krav MFoF ställt upp. I denna del kommer MFoF att fortsätta arbetet med
tydligare redovisning för att ytterligare underlätta ökad transparens och tydlighet i dialog
med organisationen.

4. Barnens Vänners arbete med risker i samarbetsländer
Ett effektivt antikorruptionsarbete är en viktig förutsättning för auktorisation för att förmedla
adoptioner från andra länder. MFoF har under flera år tittat närmare på organisationernas
arbete med dessa frågor. Ett arbete som fortsatt även under 2020.
I 2018 års tillsynsrapport uppmärksammade MFoF de antikorruptionspolicys som Barnens
Vänner tagit fram och belyste vikten av att organisationen fortsatte arbetet med att
implementera policyn i den löpande adoptionsverksamheten. Vid 2019 års tillsyn följde
myndigheten upp hur Barnens Vänner har arbetat vidare med implementeringen av
antikorruptionspolicyn.
Under 2020 har MFoF bjudit in föreläsare från Institutet Mot Mutor för en utbildningsdag
om arbetet mot korruption med syftet att underlätta organisationernas arbete i dessa
frågor. Utbildningsdagen var uppskattad och organisationen uppger att den gett dem
värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet.
Barnens Vänner tycker att rättssäkerheten i processen är tydlig i Taiwan. Domarna är
välskrivna och barnrapporterna är utförliga. Organisationen uppger att man tidigare haft ett
makroperspektiv i dessa delar men upplever nu att man behöver arbeta vidare med ett
mikroperspektiv i dessa frågor. Organisationen har tidigare inte arbetat med riskanalyser
som en separat del i processen. Dessa delar har vägts in i det vardagliga arbetet och
behöver förbättras. Organisationen har haft för avsikt av vidareutveckla detta arbete men
detta har inte hunnits med då pandemin har inneburit att alla adoptioner tagit mer resurser
i anspråk. Vidare uppger organisationen att delaktigheten i Statskontorets utredning har
tagit mycket tid.
MFoF ser positivt på att Barnens Vänner avser att tydliggöra arbetet med riskanalyser,
även ur ett mikroperspektiv. Myndigheten vill uppmuntra organisationen till att ta fram en
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systematisk arbetsmodell som uppmärksammar, tydliggör och analyserar risker i samband
med adoptionsprocessen. MFoF avser att följa upp organisationens arbete när det gäller
riskarbetet.

5. Dokumentation och utlämnande av handlingar
MFoF har i tillsynsrapporterna för 2018 och 2019 tagit upp frågan om dokumentation och
utlämnande av handlingar. Även under 2020 har MFoF valt att följa upp denna fråga
särskilt.
Vid tillsynsbesöket 2019 uppgav Barnens Vänner att de inte upplevde några problem att
avgöra vilka handlingar som ska lämnas ut till den enskilde, att samtal fördes med den
som ville ta del av handlingar och att denne regelmässigt varit nöjd med de handlingar
som Barnens Vänner bedömt ska lämnas ut. Om det skulle det uppstå en situation då
Barnens Vänner inte lämnar ut handlingar som den enskilde vill ha del av, kommer de att
överlämna ärendet till MFoF för prövning. MFoF påminde även i tillsynsrapporten för 2019
om skyldigheten att överlämna frågan om sekretessprövning till MFoF för det fall att
handlingar inte lämnas ut.
Under 2020 har inget ärende lämnats över till MFoF för prövning av sekretessfrågan. Vid
tillsynsmötet den 30 november 2020 framkom att organisationen inte anser att
medgivandeutredningen rör den adopterade och därför aldrig lämnas ut. Den enskilde
informeras inte heller om att det finns fler handlingar, så som en medgivandeutredning, i
akten. Barnens Vänner har i samband med detta påtalat att de adopterade som begär ut
kopior av akter inte heller frågar efter medgivandeutredningen samt att hanteringen
grundar sig i den hårda sekretess för motsvarande dokument som finns hos socialtjänsten.
MFoF vill därför påminna om att när en person begär ut en kopia av adoptionsakten så får
det förutsättas vara hela akten som avses, om inte annat uttryckligen sägs. Finns det
handlingar, eller uppgifter i handlingar, som innebär att någon annan kan antas lida men
om de lämnas ut, ska adoptionsorganisationen genast tillsammans med ett eget yttrande
lämna över ärendet till MFoF för prövning av sekretessfrågan. För det fall att det inte redan
görs anser MFoF även att det vore lämpligt att Barnens Vänner, i samband med att kopior
av handlingar lämnas ut, informerar den enskilde om vilka handlingar som i förekommande
fall inte lämnats ut och att ärendet med anledning av detta överlämnats till MFoF för
prövning av sekretessfrågan. För det fall att det endast är vissa specifika handlingar som
den enskilde vill ta del av bör Barnens Vänner ändå informera om att det finns fler
handlingar i akten som inte lämnas ut. För att undvika missförstånd och för att bibehålla
förtroendet för verksamheten uppmanar MFoF till att överenskommelser av detta slag
dokumenteras.
Barnens Vänner och MFoF har efter tillsynsmötet haft korrespondens rörande utlämnande
av medgivandeutredningen där MFoF har klargjort vad som gäller, inklusive vilken
sekretess som gäller i dessa ärenden. Då rätten att få del av handlingar som rör en själv är
viktig att tillgodose, samtidigt som detta inte får innebära att uppgifter som kan vara till
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men för någon annan enskild lämnas ut, kommer MFoF även fortsättningsvis följa upp
denna fråga inom ramen för myndighetens tillsynsuppdrag.

6. Uppföljning av övriga iakttagelser från föregående års tillsynsrapport
6.1 Jämställdhetsarbete
MFoF arbetar för ett jämlikt och jämställt föräldraskap. Som ett led i det arbetet har
myndigheten lyft frågan hur adoptionsorganisationerna arbetar med jämställdhet.
Barnens Vänner bedriver idag inte något strukturerat jämställdhetsarbete. Organisationen
har heller inte några konkreta planer för jämställdhetsarbete i den interna verksamheten
eller det internationella samarbetet.
MFoF vill uppmuntra Barnens Vänner att tydligare arbeta med frågor jämställdhet, såväl
på den egna arbetsplatsen som mot adoptivföräldrar. Myndigheten avser att löpande
återkomma i denna fråga för att följa utvecklingen.
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