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Uppmaning från Adopterade etiopiers och eritreaners förening, 2019-11-28 

Dags att agera för adopterades rättigheter! 
 

Allt fler svenskar inser nu hur komplexa etiska och existentiella frågeställningar som kommer 

med internationella adoptioner. AEF, Adopterade och etiopiers och eritreaners förening, är 

och har varit en närvarande aktör inom adoptionsdebatten i över 20 år. I början av 2018 skrev 

AEF en skrivelse där vi belyste adopterades behov och livsvillkor ur ett livstidsperspektiv och 

ett upprop med fokus på adopterades rätt till sitt ursprung. (Följ länkarna för mer info.)  

 

Sedan dess har vi i svenska medier hört adopterade berätta om sitt sökande efter rötter via 

Facebook respektive DNA genom Sommar i P1 med Madeleine In Hwa Björk, och P4 

Dokumentär med Henrik Erngren Othén, båda adopterade från Korea. Vi har sett 

dokumentärfilmen Amys vilja om en ung kvinna som bortadopterades från Etiopien till 

Danmark på oklara premisser. Vi har med stor förtvivlan tagit emot beskedet att Johanne 

Zhangjia Ihle-Hansen som var adopterad till Norge från Kina, mördades på rasistiska grunder 

av sin styvbror i sitt eget hem. 

 

En FN-rapport från 2017, A/HRC/34/55, beskriver hur illegala praktiker i samband med 

internationell adoption förekommer i hela världen. Hösten 2019 tog vi del av den politiska 

utredningen från Chiles parlament som fastslår att mänskliga rättigheter allvarligt kränkts i 

samband med illegalt genomförda adoptioner därifrån på 1970-90-talet (översätts f. nv. till 

svenska av MFoF). En stor brottsutredning pågår där just nu, som bland annat berör 560 

personer som adopterats därifrån till Sverige.  

 

Vi konstaterar att frågorna om adopterades ursprung och livsvillkor är här för att stanna och 

på nästa sida har vi sammanställt de frågor vi behöver se ett skyndsamt agerande kring. Du 

kan spela en viktig roll genom att driva dessa frågor i såväl utskottsarbete som samtal, 

debatter och interpellationer. Vi träffas gärna för att berätta mer. 

 

Bästa hälsningar, 

Hanna Wallensteen (ordf.) och Anna Chuchu Schindele (sekr.) 

 

AEF, Adopterade och etiopiers och eritreaners förening, AEF 

E-post: aefkontakt@gmail.com Hemsida: aefinfo.wordpress.com 

https://aefinfo.wordpress.com/
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/skrivelse-fracc8an-aef-1802131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/upprop-fracc8an-aef-1803131.pdf
https://sverigesradio.se/avsnitt/1319512
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1280233?programid=3103
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1280233?programid=3103
https://www.svtplay.se/video/23570142/amys-vilja
https://www.tv2.no/v/1496745/?fbclid=IwAR3uUrk-Zt9BE1EjH3y0Zpyz4hAQ3dUD1I8ctfP65u0XHfWY1raSoILIkLg
https://www.tv2.no/v/1496745/?fbclid=IwAR3uUrk-Zt9BE1EjH3y0Zpyz4hAQ3dUD1I8ctfP65u0XHfWY1raSoILIkLg
https://undocs.org/A/HRC/34/55
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=49545&prmTIPO=INFORMECOMISION&fbclid=IwAR16q7NLR1-5YxY-lggegizp-yg9wyjG7YMqyWZGSn74LKIpPUSWP-ZaRqk
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=49545&prmTIPO=INFORMECOMISION&fbclid=IwAR16q7NLR1-5YxY-lggegizp-yg9wyjG7YMqyWZGSn74LKIpPUSWP-ZaRqk
mailto:aefkontakt@gmail.com
http://aefinfo.wordpress.com/


 

Uppmaningens mottagare:  
Civilminister, Lena Micko 

Civilutskottets ledamöter och suppleanter 
 

Tidigare mottagare av motsvarande uppmaning 
Justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson 

Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen 

Kultur- och demokratiminister, Amanda Lind 
Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans 

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter 
Eriksson 

Socialminister, Lena Hallengren 
Utrikesminister, Ann Linde 

Partiernas gruppledare i riksdagen 
 

Tidigare för kännedom till: 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 

Adopterades föreningar 
Adoptionsorganisationer 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

Socialstyrelsen 
Riksarkivet 

 
AEF kräver: 

 

- Att adoptionsverksamhet i Sverige inte genomförs och sköts av ideella organisationer. 

 

- Att alla dokument som kan vara av relevans för den adopterades möjlighet att söka sitt 

biologiska ursprung ska förvaras på ett arkivbeständigt sätt av en i sammanhanget 

opartisk myndighet.  

 

- En oberoende utredning som genomlyser Sveriges eventuella del i oegentligheter, 

illegala praktiker och kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med 

internationella adoptioner. 

 

- Aktiva åtgärder för att erkänna och ta ansvar för negativa konsekvenser som eventuellt 

drabbat adopterade, adoptanter och förstafamiljer till följd av ovanstående om så har 

skett. 

 

- Aktiva åtgärder för att säkerställa att Sverige omedelbart upphör med och aldrig 

upprepar praktiker som riskerar bidra till oegentligheter, illegala praktiker och 

kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med internationella adoptioner. 

 

- Tillgång till kostnadsfritt och kunskapsbaserat psykosocialt stöd för adopterade. 

 

- Kontinuerligt framtagande av aktuell forskning om adopterades behov och livsvillkor i 

Sverige. 

 

- Utbildning och fortbildning om adopterades behov och livsvillkor för all personal som 

möter adopterade i sin profession. 

 

- Praktiskt och ekonomiskt stöd för adopterade som önskar söka sina rötter både i 

Sverige och utomlands. 

 

- En skyndsam översyn av möjligheter och utmaningar samt adopterades rättigheter, när 

det gäller att söka sina släktingar via kommersiella, privata och statligt administrerade 

DNA-banker. 


