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AEF är en riksomfattande ideell förening för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea med säte i Stockholm. AEF grundades 1996 och är politiskt och religiöst 
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20:e december 2019  
AEF:s skuggdirektiv till en kommande utredning 

 

Förslag till titel: ”Sveriges arbete med internationella adoptioner – lärdomar och vägen 

framåt” 

 

Utredarens uppdrag: En särskild utredare ska göra en översyn av Sveriges arbete med 

internationella adoptioner. Utredaren ska göra översynen utifrån såväl ett barnperspektiv 

som ett livstidsperspektiv. Utredaren ska ta ställning till om myndigheters och 

organisationers arbete med internationella adoptioner har skett på ett rättssäkert och 

etiskt försvarbart sätt med fokus på barnets bästa. 

 

Utredaren ska också ta ställning till vilka lärdomar svenska myndigheter behöver göra 

utifrån utredningens slutsatser. Om Sverige befinns ha haft del i att oegentligheter i 

samband med internationella adoptioner till Sverige kunnat ske, bör utredningen också 

ta ställning till vilka aktiva åtgärder som Sverige ska vidta för att erkänna och ta ansvar 

för de negativa konsekvenser som drabbat internationellt adopterade som lever i 

Sverige, deras adoptivfamiljer, deras biologiska förstafamiljer samt de adopterades 

efterkommande generationer. Utredaren ska i så fall även ta ställning till hur verksamhet 

med internationella adoptioner ska bedrivas fortsättningsvis för att säkerställa att något 

liknande aldrig upprepas 

 

Utredaren ska, utifrån forskning och Sveriges ratificerade konventioner om mänskliga 

rättigheter, särskilt beakta följande; internationellt adopterades rätt till bästa uppnåeliga 

hälsa, internationellt adopterades rätt att känna till sitt ursprung och sin identitet samt 

internationellt adopterades rätt att slippa att utsättas för rasism. Utredaren ska ta 

ställning till hur tillgång till ett kunskapsbaserat, jämlikt och tillförlitligt psykosocialt 

stöd till adopterade i Sverige ska organiseras samt hur adopterades rätt till kännedom 

om och tillgång till information om sitt ursprung ska garanteras. Utredaren ska särskilt 

ta ställning till hur DNA-teknik ska kunna utgöra en reell och rättssäker möjlighet för 

adopterade att söka sitt ursprung. 
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