
  

 

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 oberoende. AEF är ett forum där medlemmarna kan dela erfarenheter och få ökade kunskaper kring det specifika 

med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea. 
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Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma Socialdepartementet på att vi i AEF är 

mycket oroade över hur direktiv och uppdrag tolkas av Statskontoret gällande 

utredningen ”Uppdrag att se över organiseringen av den internationella 

adoptionsverksamheten, S2020/01045/SOF”. 

Efter att ha träfat utredningen framgår det att utredningen inte tolkar sitt uppdrag 

som att de ska utreda tidigare och nuvarande oegentligheter som har begåtts eller 

vilka behov av stöd som adopterade har före, under och efter adoptionen. 

 Vi undrar om ni på departementet har samma snäva syn på utredningens direktiv?  

Som vi anser att det är en grundläggande förutsättning för att säkerställa 

rättssäkerheten och relevant kompetens i alla led att det görs en systematisk och 

kunskapsbaserad genomlysning av hur tidigare adoptioner förmedlats, samt vilka 

erfarenheter och vilket stöd adopterade behöver. 

Vi är mycket kritiska till den snäva utredningen som riskerar att återigen bortse 

från systematisk kunskap om adopterade och adopterades villkor. Vi ställer 

följande frågor: 

• Vi undrar hur Sverige som stat kan underlåta att ta reda på fakta som kan 

beröra områden gällande handel med barn samt människohandel? 
 

• Vi undrar också hur Sverige kan underlåta att, på ett systematiskt och 

kunskapsbaserat sätt, inhämta erfarenheter från adopterade om vad deras 

erfarenheter innebär för arbetet med att stärka den framtida 

organiseringen? 
 

• Bryr sig Sverige endast om förmedlandet av barn/människor eller bryr ni 

er om verksamhetens konsekvenser för alla inblandade? 
 

• Varför tar ni inte hänsyn till barnperspektivet genom att lyssna på vilka 

erfarenheter adopterade har haft under sin uppväxt. 
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• Hur ska medgivandredningarna stärkas om man inte systematiskt och 

kunskapsbaserat tar reda på vad adopterade behöver? 

  

Eftersom det samtal på cirka en och en halv timme som vi inbjudna adopterades 

organisationer hade med utredningen inte är tillräckligt för att kunna säga att 

utredningen tar med adopterades perspektiv, är det vårt krav att utredningen 

förlängs och får tilläggsdirektiv som möjliggör en genomlysning av de frågor vi 

ställer ovan. Att inhämta adopterades perspektiv behöver göras genom en 

fördjupad utredning. En utredning vars uppgift är att sätta sig in i Sveriges roll i 

internationell adoption ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.  

 

Vi bifogar härmed de underlag som AEF i förra veckan överlämnade till 

utredningen samt våra svar på deras frågor. Vi vill att ni tar er tid att gå igenom 

dem i syfte att öka förståelsen för vilket tilläggsdirektiv som behövs. 

 

Ovanstående är särskilt viktigt i ljuset av att riksdagen just avslagit motionerna om 

att utreda adoptionsområdet samt ge stöd till adopterade, med hänvisning till er 

initierade utredning genom Statskontoret. Vi ser återigen att ingen hänsyn tas till 

adopterades perspektiv. 

 

Vänligen återkom med ert svar så snart som möjligt via e-post:  

aefkontakt@gmail.com.  

 

Tack på förhand, 

AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening 
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