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Tal av Sara Grönroos för AEF på Chileadoptions manifestation mot illegala adoptioner 
den 25 maj 2019 
 

Sverige behöver tillsätta en statlig utredning för att granska 

internationella adoptioner och man behöver göra det NU.  

Thailand, Colombia, Kina, Indien, Sri Lanka, Bolivia, Kenya, Etiopien, och nu även Chile. 

Detta är inte namn på̊ alla länder som Sverige adopterat barn ifrån.  

Det är en lista över länder där vi idag vet att fruktansvärda oegentligheter har begåtts i 

adoptionens namn och vi kan nog anta att det finns många fler...  

Vi behöver därför inte fler adoptionsskandaler för att visa på att de som skett inte handlar om 

undantag. Vi behöver ett Sverige som vågar visa sig villigt att ta ansvar för sina handlingar.  

Hundratals, tusentals föräldrar har blivit lurade, tvingade och utsatta för påtryckning för att 

överlämna sitt barn för adoption. Barn har blivit kidnappade från sina föräldrar.  

Korruption, desinformation och annat maktmissbruk har ibland skett för att kunna driva 

igenom adoptioner och för att sedan kunna presenteras som en win-win historia här i Väst.  

Jag heter Sara Grönroos och jag står här idag som representant för AEF.  

AEF är en riksomfattande ideell förening för adopterade vuxna från Etiopien och Eritrea och 

vi har funnits ända sedan 1996. AEF startades för att stötta och stärka adopterade från 

Etiopien och Eritrea i vår identitet som svenskar, men också i vår identitet som etiopier och 

eritreaner. I vår identitet som svarta levande i Sverige och i vår erfarenhet av att en gång ha 

blivit adopterade.  

Genom att dela tankar, erfarenheter och kunnande om allt detta, så vill jag också påstå att vi 

blivit starkare och vi har under åren vid flera tillfällen varit med och lyft vår röst och vårt 

kunnande i frågor gällande internationella adoptioner.  

Idag står jag här för att AEF vill visa sitt fulla stöd för Chileadoptioner och deras och vår 

kamp för att tillsätta en statlig oberoende utredning för en granskning av internationella 

adoptioner.  

Vi menar att denna granskning också bör gälla ALLA internationella adoptioner som 

genomförts till Sverige. Så att vi ALLA som adopterats till Sverige kan få den historia som vi 

enligt FN:s deklaration om barns rättigheter hade rätt att få kännedom om.  

Denna fråga handlar också om alla de biologiska föräldrar som blivit berövade sina barn 

genom adoption.Frågan handlar också om att de biologiska banden som fortsätter att växa 

även om historien klipptes av och i vissa fall gömdes undan. Våra rötter förs ändå vidare till 

våra barn och barnbarn. De delar också våra rötter och vår historia.  
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UNHCR, Röda korset och andra internationella organisationer har kunnat berätta och visa på 

att det alltid finns en kraftigt ökad risk för ofrivilligt bortförande av barn, i länder med stor 

fattigdom, i länder i krig, vid hög korruption, i länder med ett icke fungerande rättssystem, i 

länder med ett bristande eller icke fungerande demokratiskt styre eller när det t.ex. skett en 

naturkatastrof.  

 

Då löper föräldrar och barn alltid en ökad risk för att förlora varandra.  

Sverige är det land i världen som utfört flest adoptioner i proportion till sin befolkning. 

Och därför kan man väl tycka att det också hade varit önskvärt att man visat sig villig att 

lägga ner lika stora resurser och samma brinnande engagemang på att se till att alla dessa 

adoptioner som drivits igenom också drevs igenom på ett etiskt och rättssäkert sätt.  

Men när vi i fall efter fall, år efter år, har kunnat följa och se att detta uppenbarligen inte alltid 

är fallet, så är det väl rimligt att man åtminstone NU vågar visa sig villig att ta ansvar. Ansvar 

för de allvarliga brott som i vissa fall uppenbart har begåtts och reda ut vad som faktiskt skett 

i svenska internationella adoptioners spår, genom att tillsätta en statlig oberoende utredning.  

För barnets och adoptionshistoriens bästa.  

Jag är också förälder och jag vet att som förälder glömmer man inte sitt barn. 

Att man är fattig innebär t.ex. inte att man glömmer de barn man fött. Inte heller bristande 

utbildning får en att glömma. Inte heller tiden får en att glömma sorgen över ett barn man 

mist. Man kanske lär sig att hantera sorgen, men man glömmer inte. Inte ens om man föder 

många barn fylls de hål som skapats när man mister ett.  

Varje barn är unikt.  

Jag har varit tillbaks till Etiopien många gånger sedan jag adopterades och jag har då mött 

föräldrar som berättat att de tvingats eller övertalats att överlämna sitt barn för adoption. Men 

de har också vittnat om att de inte fick förklarat för sig vad en internationell adoption faktiskt 

innebar. Att den var oåterkallelig.  

Jag har utfört flera intervjuer med föräldrar som överlämnat sitt barn för adoption till Sverige. 

Föräldrar som jag, när jag växte upp, fick lära mig inte längre fanns. Men de fanns. 

De finns. De lever. Och de har inte glömt bort sina barn, men det är bråttom. 

För tiden går...  

Så även om banden klippts av, så lever historien vidare och bör berättas som den på riktigt 

var. Som den är.  

Vi behöver få klarhet. Ingen mer tystnad. Tack.  

// 

Sara Grönroos 


