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Skrivelse till Sveriges riksdag och regering från Adopterade etiopiers och eritreaners förening: 

Adoption börjar med en adoptionsprocess men den 
adopterades liv börjar vid födseln.  
 
Den 27 februari 2018 planerar regeringen att lägga fram propositionen ”Modernare 
adoptionsregler” baserad på ett betänkande från 2009 (SOU 2009:61). Syftet är att stärka 
barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och mer rättssäkert 
adoptionsförfarande. Att påstå att något är modernt antyder att det är tidsenligt, men vi i AEF, 
Adopterade etiopiers och eritreaners förening1, menar att detta lagförslag vittnar om en 
fortsatt förlegad syn på internationella adoptioner. Vi menar att det är dags för ett 
paradigmskifte och för ett erkännande av adopterades särställning. 
 
En adoption börjar med en adoptionsprocess, men den adopterades liv börjar vid födseln. 
Medlemmarna i AEF är vuxna och verksamma på alla nivåer i samhället och många är dessutom 
själva föräldrar. Vår sammantagna erfarenhet och kunskap pekar idag på att internationell 
adoption är en livslång process där den adopterade bör vara i fokus. Vi menar att det är mot 
den bakgrunden vi fortsättningsvis bör stifta lagar om hur vi ska ta juridiskt och psykosocialt 
ansvar för såväl adoptionsprocessen som för adopterades fortsatta liv i Sverige.  
 
Vi som adopterades internationellt var inte oskrivna ark som föddes på Arlanda. Vi har 
biologiska föräldrar, precis som alla andra. Men i och med adoptionen blev våra band avklippta 
och vi fick lämna väsentliga delar av vårt ursprung bakom oss. I bagaget hade var och en av oss 
med sig unika upplevelser och erfarenheter. Ett bagage som det senare har visat sig att andra 
tillåtits tappa bort, byta ut, glömma bort eller avsiktligt gömma undan utan påföljder. Ett 
bagage som kan utgöra en central länk för många adopterade som söker sina rötter i syfte att 
skapa sig en tydligare bild av sig själva och sin egen historia.  
 
 
 
 
                                                           
1 AEF är en nationell, ideell organisation för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea. AEF grundades 1996 och är politiskt 

och religiöst oberoende. Föreningen har cirka 50 medlemmar och arrangerar olika aktiviteter som belyser erfarenheten av att vara 

vuxen adopterad från Etiopien och Eritrea. Hemsida: aefinfo.wordpress.com 

http://www.aefinfo.wordpress.com/
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Oavsett vilket bagage vi kom till Sverige med så kom vi som adopterade att möta olika 
utmaningar. Det handlade om allt ifrån att knyta an till nya omsorgspersoner och bearbeta 
tidigare separationer/trauma, till att ha ett utseende som skiljde sig från den svenska 
utseendenormen och att växa upp i brist på förebilder från vår ursprungliga etnicitet, kultur och 
historia. Vi har alla upplevt vår adoption och våra erfarenheter som adopterade olika, men 
såväl nationella som internationella studier visar att adopterade löper överrisker för psykosocial 
ohälsa och socioekonomiska svårigheter. Därför bör adopterade ges stöd utifrån sina specifika 
levnadsvillkor. 
 
Barnkonventionen betonar vikten av barnets rätt till sin identitet, såsom namn, 
släktförhållanden, etnicitet, språk och kultur. Därför ska samhället enligt Barnkonventionen 
erbjuda adopterade och adoptivföräldrar stöd kring dessa frågor. Anmärkningsvärt nog låg, 
enligt lagrådsremissen Modernare adoptionsregler, inte frågor om råd och stöd till adopterade 
som vill söka sina rötter, inom ramen för detta ärende. Hur kan Sverige så konsekvent förneka 
adopterades rättigheter, undrar vi? 
 
För drygt ett år sedan beslöt Riksdagen att höja det adoptionsbidrag som utgår till föräldrar 
som genomfört en adoption från 40 000 till 75 000 kronor. Såvitt vi kan se utgår 
lagrådsremissen genomgående från föräldraperspektivet medan barnrättsfrågorna om 
adopterades rätt till stöd och vägledning lyser med sin frånvaro. Därför överlämnar vi 
nedanstående krav till Sveriges riksdag och regering. Våra krav tar avstamp i Barnkonventionen 
och syftar till att synliggöra adopterades särställning och stärka deras rättigheter i Sverige. Vår 
förhoppning är att dessa krav blir föremål för betydligt mer tidsenliga betänkanden och beslut 
än de vi hittills mött. 
 
Åtta krav för att stärka adopterades rättigheter och modernisera adoptioner i Sverige: 
 

1) Att skapa bättre förutsättningar för ett rättssäkert adoptionsförfarande genom att låta 
staten och inte privata adoptionsorganisationer förmedla adoptioner. 
 

2) Att rätten till hemspråksundervisning ska ses som ett särskilt stöd som enligt lag ska 
omfatta även internationellt adopterade i Sverige. Rätten ska gälla med hänsyn till de 
särskilda behov det adopterade barnet har av modersmålet ur ett 
livstidsperspektiv, oavsett om språket talas i det svenska hemmet. Beslut ska gå att 
överklaga till högre instans. 

 
3) Att utbildning om adoptionsfrågor ska ingå i alla yrkesutbildningar inom vård, omsorg, 

utbildning och juridik.  
 

4) Att kommuner och landsting ska erbjuda hälsofrämjande insatser för adopterade och 
deras närstående genom exempelvis öppen förskola, fortbildning för personal som 
möter adopterade, gruppträffar samt ombudsmän som bevakar adopterades 
rättigheter. 
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5) Att adopterade ska ha rätt till kvalificerat samtalsstöd kring adoptionsrelaterade frågor 
med högkostnadsskydd i den kommun och i det landsting de är bosatta. 

 
6) Att återkommande uppföljningsstudier på befolkningsnivå genomförs som belyser 

adopterade i relation till hälsa, integration, rasism och diskriminering, utbildning och 
arbetsmarknad samt sociala faktorer. 

 
7) Att adopterade, i samband med sökande efter rötter, har rätt att erhålla både praktiskt 

stöd (såsom juridisk rådgivning, tolk/översättningar och informationssökande) och 
ekonomiskt stöd (för utgifter som flyg, boende, DNA-test, försäkringar och 
vaccinationer). 
 

8) Adoptionsprocessen och dokumentationen av denna måste genomföras på ett etiskt 
och rättssäkert sätt med barnets bästa i fokus samt med insyn och transparens i alla led. 
Den kommande propositionen bygger, enligt oss, på en utredning där kunskap om 
adopterades behov och särställning förbisetts. Därför kräver vi att regeringen skyndsamt 
tar fram en förnyad utredning och proposition där ovanstående krav beaktas.  

 
 
Vi inväntar ert svar på denna skrivelse. 
 
 
Stockholm den 13 februari 2018 
Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 
 
 
För återkoppling eller frågor, vänligen skicka e-post till: aefkontakt@gmail.com 
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