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Upprop från Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF, 2018-03-13 

Det finns ingen svensk lag som skyddar internationellt adopterades rätt 

att känna till sitt ursprung. 
 

Vi i AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening1, menar att det behövs ett paradigmskifte 

i Sverige beträffande synen på adopterades rätt till sitt ursprung.2 Det gör vi mot bakgrund av de 

brister i hanteringen av adoptioner från Etiopien och Eritrea till Sverige som vi själva har erfarit 

och fått kännedom om. Oetiska och illegala i processer i samband med internationella adoptioner 

uppdagas om och om igen och senast i år har SVT rapporterat om oegentligheter vid adoptioner 

från Chile.3 För oss som är adopterade ställs frågor om vårt ursprung, vår historia och villkoren 

för våra tillhörigheter på sin spets. Ingen vet hur många oetiskt genomförda adoptioner det 

faktiskt rör sig om eller mellan vilka länder det har skett. Men adopterade från Bolivia, Chile, 

Colombia, Indien och Sri Lanka har i upprop lämnat djupt oroväckande beskrivningar som tyder 

på att problemen kan beröra tusentals internationellt adopterade bara i Sverige.4   

 

Utifrån det vi numera känner till är det inte rimligt att fortsätta tro att oegentligheter vid 

internationella adoptionsprocesser handlar om någon enstaka, olycklig omständighet i ett enskilt 

land. Snarare tycks det röra sig om avsiktliga och systematiska mönster som grundar sig på 

ojämlika maktförhållanden mellan människor i olika länder. Mönster och strukturer som gör att 

utsatta barn och familjer kan förvandlas till mänskliga handelsvaror när politiker, lagstiftare och 

myndigheter brister i tillsyn och uppföljning av adoptionsprocesser. Vi vill med detta upprop 

belysa några av de brister som vi uppfattar i den svenska lagstiftningen kring vår rätt som 

adopterade till vårt ursprung, samt de brister i tillsyn och uppföljning som vi känner till gällande 

adoptioner som genomförts från Etiopien och Eritrea till Sverige. 

                                                           
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 drygt 60 medlemmar och arrangerar olika aktiviteter som belyser erfarenheten av att vara 

vuxen adopterad från Etiopien och Eritrea. Hemsida: aefinfo.wordpress.com 
2 Detta har AEF även lyft i sin skrivelse Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln., 
2018-02-13; https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/02/aef-skrivelse-180213.pdf 
3 Rapportering i SVT om Chile 2018-01-30: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/chilensk-domare-utreder-adoptioner-till-

sverige.  Exempel på andra länder där oegentligheter kring internationella adoptioner har rapporterats tidigare är Guatemala, 

Haiti, Kambodja, Indien, Liberia, Nepal, Nigeria, Rumänien och Tahiti; Hailu, D. (2017). Children for Families: An Ethnography 

of Illegal Intercountry Adoption from Ethiopia. Adoption Quarterly, (3), 201-221, samt Report of the Special Rapporteur on the 

sale of children, child prostitution and child pornography inför FN:s människorättsråds 34 session, (A/HRC/34/55).  
4 Bolivia: https://www.facebook.com/teresa.norman.10/posts/10155022472747504?hc_location=ufi, 

Chile: http://chileadoption.se/; http://www.fria.nu/artikel/132510; http://www.friatidningen.se/artikel/132421; Colombia: 

http://www.fria.nu/artikel/132488, Indien: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/indienadopterade-maste-fa-veta-sanningen-om-sitt-

ursprung/, Sri Lanka: http://www.fria.nu/artikel/132505. 

http://www.aefinfo.wordpress.com/
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/02/aef-skrivelse-180213.pdf
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/chilensk-domare-utreder-adoptioner-till-sverige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/chilensk-domare-utreder-adoptioner-till-sverige
https://www.facebook.com/teresa.norman.10/posts/10155022472747504
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchileadoption.se%2F&h=ATOhWY6xldoiBFjw5NiKLyJ3gMWfuXHj4fuz6Ct9OGwdomHWCJxuVfd67E9F0H7pjhAzqoM2f5J538o8SPpgZCu3UMhXEy5ubPAxXSA9_sG_tjHl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fria.nu%2Fartikel%2F132510&h=ATMlbrxful7tRMkHHGnmZ4a_QNwPWbDkiyl5D6bavVJie2bNvsrh6LGEjuFGxFEPiKPRQn_NVPgwhBP1-dlVbEQBkzNCchiwz03w1clhZ0D650QX
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.friatidningen.se%2Fartikel%2F132421&h=ATPB0-RMH1w7nSKh69R-Cnc8Ba0482d8HktV5G2AvCd0ia6RBiwwd4ctzNRpl8XYgzFhPWGkhPj69MW6wNM-ipBgPU4Hg3GdEqHb4omjr97APceP
http://www.fria.nu/artikel/132488
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/indienadopterade-maste-fa-veta-sanningen-om-sitt-ursprung/
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/indienadopterade-maste-fa-veta-sanningen-om-sitt-ursprung/
http://www.fria.nu/artikel/132505
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Fil. dr. Daniel Hailu har i en vetenskaplig studie från 2017 belyst vilka metoder som använts för 

att på olagliga vägar genomföra internationella adoptioner från Etiopien. 5 I studien redovisas 

bland annat för hur lögner och övertalningstekniker använts för att förmå familjer att lämna ifrån 

sig sina barn, samt hur internationella adoptioner utgjort en lukrativ affärsverksamhet för 

förslagna mäklare, handläggare och tjänstepersoner i fattiga miljöer. Nu har kunskap, erfarenhet 

och insikter om riskerna för barnhandel i samband med internationell adoption, samt oro över 

adopterades psykosociala situation i deras nya hemländer, lett till att det etiopiska parlamentet 

den 10 januari i år, 2018, valde att slutgiltigt förbjuda att etiopiska barn lämnas för internationell 

adoption.6 Beslutet fattades efter successivt införda restriktioner de senaste åren med anledning 

av att flera oegentligheter och tragedier kring internationella adoptioner från Etiopien rullats upp.  

 

Svenska staten har genom åren gett stöd och uppmuntran till cirka 60 000 avtal om adoption med 

olika länder. Därmed är Sverige det land som genomfört flest internationella adoptioner per 

capita. Då måste vi också fråga oss: Hur är det möjligt att fabricerande av föräldralösa barn för 

adoption till bland annat Sverige kunnat pågå såhär länge utan att svenskar och svenska staten 

har känt till, ifrågasatt och upprörts över det som händer? Vi som är adopterade frågar oss också: 

Hur är det möjligt att en del av våra etiopiska mammor och pappor har kunnat gå under samma 

himmel som vi i alla dessa år och undrat över om deras barn lever, var de lever och vad som hänt 

dem, samtidigt som en del av oss, deras barn, har gått här och trott att föräldrarna var döda, inte 

hade möjlighet att ta hand om oss, hade glömt oss eller inte ville veta av oss? Den här typen av 

frågor måste vi som är adopterade förhålla oss till livet ut och staten behöver därför ta sitt ansvar 

för adopterades rättigheter långt efter att själva adoptionsprocessen avslutats. 

 

”Var kommer du ifrån? Har du träffat dina riktiga föräldrar?” Detta hör till de vanligaste frågor 

vi som är internationellt adopterade möter från barn, vuxna, vänner, bekanta och främlingar på 

stan. En del av oss kan svara för att vi vet svaren. Majoriteten av oss har bara fragment av vårt 

ursprung och våra rötter att svara med. Många av oss som är adopterade från Etiopien och Eritrea 

har upptäckt att vår adoptionsdokumentation innehåller oförklarliga luckor, rena förfalskningar 

och regelrätta lögner. Jodå, det finns exempel där hela adoptionsprocessen gått korrekt till. 

Adoptioner där uppgifterna stämmer och ibland även en möjlighet att behålla eller återfå 

kontakten med ursprungsfamiljen efter adoptionen. Men många av oss har förgäves försökt få 

information om vår historia och oss själva, då de uppgifter som fanns visat sig vara borttappade, 

undangömda, förfalskade eller avsiktligt förstörda. 

 

En del av oss har genom egna, intensiva efterforskningar, ofta via tur och slump, lyckats hitta 

förstaföräldrar som bevisligen förlorat vårdnaden om sitt/sina barn genom illegala transaktioner 

godkända av svenska myndigheter. Några av oss har själva blivit uppsökta av etiopiska 

släktingar som väntat, längtat och letat efter de barn de blivit lovade skulle komma tillbaka. 

Några av oss har funnit förstaföräldrar som förtvivlat sörjt över att de låtit sig luras att lämna sitt 

barn. 

 

                                                           
5 Hailu, 2017.  
6 T ex Reuters 2018-01-15: https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-adoption-ban/ethiopia-adoption-ban-may-curb-

trafficking-but-poorest-families-need-support-idUSKBN1F427L 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-adoption-ban/ethiopia-adoption-ban-may-curb-trafficking-but-poorest-families-need-support-idUSKBN1F427L
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-adoption-ban/ethiopia-adoption-ban-may-curb-trafficking-but-poorest-families-need-support-idUSKBN1F427L
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Det finns ingen svensk lag som skyddar oss internationellt adopterade när vi efterfrågar något så 

grundläggande som svar på varifrån vi kommer, från vem vi kommer och vår egen historia. 

Det finns adoptanter som inte har sparat några adoptionsdokument alls och det finns adoptanter 

som vägrat lämna ifrån sig dokumenten till den adopterade.7 Det finns också de av oss som inte 

vågat be våra adoptanter om tillgång till våra egna handlingar och som inte vågat eller vågar 

prata om våra ursprungsländer och vår historia med våra adoptanter, av rädsla för att uppröra 

dem.  

 

Vi menar att många av de svårigheter som vi som adopterade mött i sökandet efter våra rötter 

beror på att staten inte granskat förmedlingen av internationella adoptioner på ett för barnet 

tillräckligt rättssäkert sätt. Flera av oss som adopterades i slutet av 1960- och under 1970-talet 

vet inte ens genom vem eller vilka vi är adopterade eftersom adoptionsförmedlingen ibland 

skedde i samverkan mellan en adoptionsorganisation och privata svenska aktörer, ibland enbart 

genom en adoptionsorganisation och ibland endast genom privata aktörer. Vi känner numera till 

flera allvarliga exempel på oegentligheter där såväl en adoptionsorganisation som privata aktörer 

varit inblandade vid adoptionerna. 

 

Adoptionscentrum är den organisation som förmedlat flest adoptioner från Etiopien och Eritrea 

till Sverige. Många av oss har kontaktat dem för att få hjälp med att söka våra rötter och flera har 

då blivit uppmanade att inte söka sitt ursprung, haft svårt att få ut sina handlingar och/eller 

upplevt oprofessionellt bemötande. En del av oss har fått vänta alltför länge på svar medan andra 

inte fått något svar alls och vissa av oss har fått direkt felaktiga uppgifter och inaktuell 

information som i praktiken försvårat efterforskningar. 

 

Det kanske mest omfattande exemplet som vi känner till, där den statliga uppföljningen har 

brustit, gäller över 100 adoptioner varav en stor andel förmedlades av Adoptionscentrum till 

Sverige under 1970-talet. I det här fallet övertalades familjer i ett fattigt område, Shiromeda i 

Addis Abeba, att lämna ifrån sig sina barn med löfte om att barnen skulle återvända när de blev 

äldre. Senare dömdes en man i Etiopien för de olagliga handlingarna, men ingen information har 

gått från berörda svenska organisationer eller myndigheter till adopterade i Sverige som kom 

från området och som kan vara berörda av händelserna. I stället har AEF fått kännedom om detta 

tack vare att några adopterade på egen hand fått kontakt med sina etiopiska släktingar i 

Shiromeda, Etiopien.  

 

Ett annat exempel gäller en svensk kvinna som bland annat arbetat på uppdrag av 

Adoptionscentrum i Etiopien och som parallellt drev ett privat barnhem på sin tomt i 

kombination med gästhus där blivande adoptanter fick bo under sin vistelse när de skulle hämta 

barn för adoption. För dessa tjänster tog kvinnan bra betalt, utan att någon svensk instans verkar 

ha reagerat över etiska och moraliska risker eller intressekonflikter. 

 

De privata förmedlarna av barn från Etiopien och Eritrea var oftast svenska kvinnor som 

antingen var medföljande makor eller som själva arbetade inom t ex biståndsorgan och kyrkor i 

Etiopien. Genom åren har några av dem delgivit oss adopterade information och dokument om 

                                                           
7 Vi har valt att använda uttrycket adoptant framför adoptivförälder och adopterad framför adoptivbarn då vi som författat denna 

text sedan lång tid är vuxna. De flesta av oss är äldre än de som idag blir föräldrar genom adoption och många av oss är föräldrar 

själva. 
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våra adoptioner. Uppgifter som ibland har överensstämt med de vi har fått av våra adoptanter 

och ibland, till vår förvåning och oro, inte har stämt alls. Några av de förmedlande kvinnorna har 

på senare år sökt upp adopterade och berättat att de ångrar vad de gjort. Andra svenska 

förmedlare har avböjt kontakt och vägrat lämna information när adopterade sökt upp dem i 

efterhand. 

 

För några år sedan dog en av dessa privata förmedlare som förmedlat många adoptioner från 

Etiopien till Sverige. En medlem i AEF kontaktade då hennes barn för att be dem överlämna alla 

kvarvarande dokument till Riksarkivet, men fick då av barnen veta att de istället valt att förstöra 

dokumenten. Vi vet att det finns fler svenska förmedlare som liksom denna fortfarande har 

dokument i sin bostad med våra djupt personliga uppgifter. Uppgifter som vi som adopterade i 

dagsläget helt saknar möjlighet att kräva tillgång till eftersom de enligt lag betraktas som 

förmedlarnas privata ägodelar. 

 

I mitten av februari 2018 skickade vi i AEF en skrivelse till Sveriges riksdag och regering samt 

till berörda myndigheter där vi lyfte åtta framåtblickande krav för att stärka adopterades 

rättigheter och modernisera internationella adoptioner till Sverige.8 Det är inga orimliga krav vi 

ställer, men hittills har responsen från berörda instanser varit svag.9 Däremot har regeringen 

sedan dess lagt fram sin proposition Modernare adoptionsregler10 baserad på ett betänkande från 

200911. En proposition som vi uppfattar ställer adoptanters behov i centrum och reducerar barns 

och adopterades rättigheter till ett minimum. 

 

En människas ursprung är så essentiellt för identiteten att rätten till det står inskrivet i FN:s 

konvention om barnets rättigheter.12 Så ofta som vi adopterade får frågor om varifrån vi kommer 

är det anmärkningsvärt hur rätten till vårt ursprung lyser med sin frånvaro i svensk lagstiftning. 

Det är hög tid att Sverige tar ansvar för de över 60 000 överenskommelser om internationell 

adoption av barn som staten gett stöd och uppmuntran till genom åren. Vi kräver att en 

oberoende utredning skyndsamt granskar de oegentligheter som har skett i adoptionsprocesser 

och tar ställning till hur såväl stöd för sökande efter rötter som kvalificerat psykosocialt stöd till 

adopterade ska utformas framöver så att adopterades rättigheter skyddas. Det är det minsta 

Sverige kan göra i respekt för våra ursprungsländer, för oss adopterade, och för de förstaföräldrar 

som på illegala sätt förlorat sina barn genom adoption till Sverige. 

 

 

Stockholm den 13 mars 2018 

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 

 

Vi ser fram emot Er återkoppling på e-post: aefkontakt@gmail.com  

                                                           
8 Skrivelsen Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln. 2018-02-13, 

https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/02/aef-skrivelse-180213.pdf  
9 Hittills har vi endast fått svar från Socialstyrelsen, 2018-02-23, som konstaterar att de inte längre har något riktat uppdrag kring 

internationella adoptioner, samt en inbjudan som kom 2018-03-12, till ett möte hos MFoF för adopterades organisationer 26/3. 
10 Prop. 2017/18:121, http://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/70f6c57b333b4d61bb4ac5155209bf4a/modernare-

adoptionsregler-prop.-201718121  
11 SOU 2009:61. Betänkande av 2008 års adoptionsutredning. Modernare adoptionsregler. 
12 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 7, 8 och 21. 

http://www.regeringen.se/49b764/contentassets/8caaeabf49834f16aa52df2108837b2d/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-so-

199020  
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https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/02/aef-skrivelse-180213.pdf
http://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/70f6c57b333b4d61bb4ac5155209bf4a/modernare-adoptionsregler-prop.-201718121
http://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/70f6c57b333b4d61bb4ac5155209bf4a/modernare-adoptionsregler-prop.-201718121
http://www.regeringen.se/49b764/contentassets/8caaeabf49834f16aa52df2108837b2d/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-so-199020
http://www.regeringen.se/49b764/contentassets/8caaeabf49834f16aa52df2108837b2d/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-so-199020

