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Uppdrag att se över organiseringen av den 
internationella adoptionsverksamheten 
(S2020/01045/SOF) 

Utredningens frågor med AEF:s svar 

2020-06-02 

1. Har ni några synpunkter kring de medgivandeutredningar som 
kommunerna ansvarar för? 

Svar fr AEF: Medgivandeutredningarna bör vara kunskapsbaserade. Därför 
behövs kontinuerlig uppföljning av hur adopterade mår och vad de och 
deras adoptivfamiljer har för behov av stöd före, under och efter en 
adoption. Socialstyrelsen (eller motsvarande myndighet) bör ge ut 
kunskapsbaserade underlag och metodstöd kring detta, precis som man 
gör inom andra sociala områden. 

2. Kan adoptionsorganisationerna säkerställa att rättssäkerheten och att 
barnrättsperspektivet sätts främst? Om inte, har ni några konkreta 
exempel på när detta åsidosatts? 

Svar från AEF: AEF ser många problematiska aspekter av rättssäkerhet och 
barnsättsperspektiv i hur transnationella/ internationella adoptioner 
genomförts i Sverige. Detta har vi beskrivit i våra dokument Skrivelse och 
Upprop. Vi översänder dem härmed till utredningen och önskar att dessa 
dokument blir underlag i utredningen.  

En viktig aspekt, som vi lyfter i upprop och skrivelse, är att 
adoptionsverksamheten skötts av ideella föreningen. Detta har medfört 
att adopterade under vissa tider behövt betala för att då stöd med att 
söka sitt ursprung. Det har också medfört att handlingar inte arkiverats 
enligt arkivlagen samt att det ibland varit oklart om offentlighetsprincipen 
ska gälla. I relation till hur stort ingrepp en internationell adoption är i en 
människas liv är AEF kritiska till att detta arbete läggs på ideella 
organisationer. AEF menar att adoptioner är ett alltför komplext fenomen 
med behov av tydlig myndighetsstyrning och uppföljning för att bedrivas 
av ideella organisationer. 

 

https://aefinfo.wordpress.com/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/03/uppdrag-att-se-over-organiseringen-av-den-internationella-adoptionsverksamheten/
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/skrivelse-fracc8an-aef-1802131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/upprop-fracc8an-aef-1803131.pdf
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3. Ser ni några (andra) problem gällande rättssäkerhet och 
barnrättsperspektivet i Sveriges hantering av internationella 
adoptioner? 

Svar: AEF ser stora brister i adopterades rättssäkerhet. För att komma till 
rätta med detta behövs en oberoende utredning (AEF:s skuggdirektiv) 
som ser över handhavandet med adoptioner. I relation till hur stora 
ingrepp en adoption innebär i en människas liv, bör motsvarande resurser 
också läggas på att säkerställa rättssäkerhet och etiska aspekter. Här 
nedan listas problematiska områden där AEF anser att kompetens, 
metoder, uppföljning och utvärdering behöver stärkas för att ge 
adopterade ett rättssäkert adekvat bemötande: 

1. Kompetens och kunskapsbaserade riktlinjer bland dem som 
utreder om ett barn när tillgängligt för adoption 

2. Kompetens och kunskapsbaserade riktlinjer bland dem som 
utreder om blivande föräldrar är lämpliga för adoption 

3. Kompetens och kunskapsbaserade underlag bland dem som ska 
utgöra stöd (hälso- sjukvård inräknat BUP/psykiatri, socialtjänst, 
förskola och skola) för adopterade under uppväxtåren och 
vuxenlivet 

4. Kompetens och kunskapsbaserade metoder samt relevanta 
samarbetspartner för att ge adopterade möjlighet och stöd att 
söka sitt ursprung och om möjligt ha en god och nära kontakt med 
biologiska föräldrar inklusive kunskap och resurser för att hantera 
de nya möjligheter och utmaningar som DNA-teknik medför. 
 

Vi önskar att utredningen, utifrån ovanstående punkter, läser våra 
underlag som vi bifogar i detta mail. Vad gäller DNA-teknik har vi ännu 
inget skriftligt underlag men lyfter frågan på mötet och i detta mail. 
Specifikt med detta område är att det öppnar upp för mycket stora 
möjligheter att söka sitt ursprung där inga dokument eller handlingar 
finns. Detta berör ett stort antal adopterade och deras närstående och 
eventuella barn. DNA-tekniken är ett handhavande med 
integritetskänsligt material och i dagsläget är adopterade hänvisade till 
kommersiella aktörer. Detta behöver ses över för att skapa rättssäkerhet 
och konfidentiellt handhavande. Utifrån Barnkonventionen och 
Hankonventionen är det också mycket tveksamt till om detta bör 
handhavas av kommersiella aktörer och om adopterade ska behöva 
betala för detta. 

 

 

https://aefinfo.wordpress.com/
https://aefinfo.files.wordpress.com/2019/12/aefs-skuggdirektiv-till-en-kommande-utredning-20-dec-2019.pdf
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4. Vilka problem kan ni se kring rättssäkerhet och barnrättsperspektivet i 
ursprungsländernas hantering av internationella adoptioner? 

Svar från AEF: Adoptioner har historiskt skett mellan några av världens 
rikaste och världens fattigaste länder. Utbytet länderna emellan handlar 
inte om varor eller tjänster utan om människor, vilka för tillfället är små 
barn. Det finns en stor kunskapsbas om vad koloniala strukturer fört med 
sig för relationerna mellan världens idag rikaste länder och de fattigaste. 
Det finns i dag och också en bredare postkolonial syn, dvs ett kritiskt 
perspektiv kring hur ett oreflekterat förhållningssätt  kan fortsätta att 
upprätthålla gamla oegentliga maktstrukturer. 

 Adoptionsverksamheten har under många år utförts med mycket liten 
insyn och granskning från omvärlden. Från AEFs sida vill vi heller vända på 
frågeställningen och istället ställa fråga: Vilka problem kan vi inte se kring 
rättssäkerhet och barnrättsperspektivet i ursprungsländernas möjlighet 
till hantering av internationella adoptioner, när adoptionsförmedlingen 
många gånger varit efterfrågestyrd (dvs av adoptivföräldrars behov av 
barn) och inte styrd utav barnens behov av att få föräldrar? I länder med 
stor fattigdom och stora sociala problem bör man vara mycket försiktig 
med hantering och förmedling av adoptioner för att säkerställa att inga 
oegentligheter begås och att etiska och rättssäkra sätt används i arbetet.  

AEF vill lyfta fram den maktobalans som historiskt följt adoptionsområdet 
och menar att Sverige bör koncentrera sig på att ta ansvar för sin del. 
Både vad gäller hur man genomfört i Sverige men också för hur svenska 
medarbetare inom adoptionsorganisationer bedrivit arbetet i andra 
länder. AEF menar att det inte är Sveriges sak att i första hand peka på 
brister i andra historiskt fattigare länder utan att först själva se över om 
man gjort och gör allt man kan för att genomföra ett kvalitetssäkrat 
arbete med adoptioner. AEF undrar därför: Hur kan Sverige försäkra sig 
om att de som lämnar barn för adoption gör det på jämlika villkor som de 
som tar emot barnet? Hur har denna fråga hanterats både historiskt och 
hur ser man på den inför framtiden. 

 

5. Kan man lita på ursprungsländernas adoptionssystem? Vilka länder man 
kan lita mer och mindre på? 

Svar från AEF: Se svar på fråga 4.  

6. Vad anser ni om MFoF:s auktorisation och tillsyn? Är den tillräcklig? 

Svar från AEF: AEF anser att utan en mer omfattande uppföljning och 
genomlysning av den svenska internationella adoptionsverksamheten, är 
det svårt att på ett säkert sätt säga något om MFoFs auktorisation och 
tillsyn. AEF vill därför vända på frågan: Har den svenska regeringen, 
genom åren, begärt in och fått de under lag man behöver för att göra en 
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värdering av auktorisation och tillsyn inom adoptionsområdet? Hur har 
man hanterat signaler om att oegentligheter har begåtts? Har de 
myndigheter som ansvarat för adoptioner varit organiserade och 
bemannad med rätt kompetensområden för detta arbete? 

 AEF är mycket tveksamma till att MFoF historiskt och i nutid förstått och 
bemött komplexiteten i de frågor man behandlat. I vårt upprop beskriver 
vi hur AEFs medlemmar har erfarenheter av att adoptioner genomförts av 
adoptionsförmedlare som verkat på olaglig grund). Medlemmar har själva 
fått uppgifter om att en person inblandad i över 100 svenska adoptioner 
dömts i Etiopien. Vad vi vet har dock ingen information eller närmre 
diskussion förts av svenska myndigheter eller adoptionsförmedlare om 
vad detta medför för vare sig de biologiska föräldrarna, de barn som 
adopterats eller de adoptivföräldrar som tagit emot barn i god tro. Av de 
berättelser som vi ser bland våra medlemmar i AEF finns det anledning att 
tro att många adoptioner inte gått etiskt rätt till då pengar utbytts på 
felaktigt sätt eller att uppgifter om biologiska föräldrar inte stämmer. 

 

7. Hur bör adoptionsverksamheten organiseras i Sverige? Fortsätta som 
idag eller genom mer statligt engagemang? I vilka delar och på vilket 
sätt på så vis i så fall? För- och nackdelar med statligt kontra ideellt 
arbete? 

Svar från AEF: Adoptionsverksamheten bör vara organiserad på ett 

ändamålsenligt sätt där regeringen har god möjlighet till uppföljning och 

styrning samt att adopterade och deras närstående har rätt till de lagliga 

skydd och stöd som offentlighetsprincipen, sekretesslagen, arkivlagen, 

Barnkonventionen och Haagkonventionen tillskriver adopterade. AEF ser 

ett problem med att ideella organisationer utför detta arbete. AEF 

jämställer adoptionsområdet med tex andra reglerade områden inom 

migration. Inom övriga områden är den statliga styrningen betydligt 

större. Vi anser att statlig styrning möjliggör att medborgarna också kan 

utkräva ett visst ansvar och få vissa rättigheter i det som utgör 

myndighetsutövning.  

 

8. Är det något i adoptionsprocessen som bör organiseras och hanteras på 
annat sätt än idag för att stärka rättssäkerhet och 
barnrättsperspektivet? 

Svar från AEF: Adoption innebär ett stort ingrepp i en människas liv. En 
transnationell adoption innebär dessutom en förflyttning över 
kontinenter. Adopterades upplevelser av dessa ingrepp är olika, men den 
begränsade forskning som finns visar att adopterade har generellt sämre 
socioekonomiska förhållanden än sina adoptivfamiljer. I princip ingen 
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större uppföljning av adopterades psykosociala hälsa är gjord i Sverige och 
de få som gjorts har pekat på oroväckande ohälsa. AEF uppfattning är att 
adopterade har ett mycket stort behov av psykosocialt stöd genom livet. I 
relation till de ingrepp adopterade är med om samt hur de under 
uppväxtåren blivit bemötta av det omgivande samhället, behöver 
samhället möjliggöra samtalsstöd och/eller terapi med ordinarie 
högkostnadsskydd för den som önskar. 

För de adopterade som vill söka sitt ursprung, genom en första återresa 

till ursprungslandet, ska det heller inte vara en kostnadsfråga. Det bör 

också upprättas strukturerade bilaterala samarbeten för att underlätta för 

de adopterade som önskar hjälp att i ursprungslandet finna sina biologiska 

släktningar. Adopterade borde kunna få hjälp via utländska beskickningar i 

Sverige liksom av Svenska beskickningar i utlandet.  

 

Utöver de svar vi här lämnat på direkta frågor vill vi också uppmärksamma 

utredningen på att vi i direktiven återigen tycker oss se att man i mycket liten 

utsträckning önskar undersöka samt förstå de behov livsvillkor som följer med 

adopterade under livscykeln. Vi ser också att de föreslagna indikatorerna för 

adoptionsområdet( från Mfof ) varken kvalitativt eller kvantitativt följer upp 

adopterades psykosociala hälsa under hela livscykeln. Ett större fokus på rätten 

att söka sitt ursprung, psykosocialt stöd, rasism och minoritetsstress bör ingå i 

organiseringen av internationell adoption. Inte enbart ett förmedlande av barn. 

 

 

 

Adopterade och etiopiers och eritreaners förening, AEF 

Hanna Wallensteen, ordförande 

Anna-ChuChu Schindele, sekreterare 

Amanda Fredriksson, ledamot 

Lisa Grenströmer, kassör 
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Bilagor: 

1. Skrivelse till Sveriges riksdag och regering från Adopterade etiopiers 

och eritreaners förening: Adoption börjar med en 

adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln. 

2. 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.  

3. 20:e december 2019. AEF:s skuggdirektiv till en kommande 

utredning. Förslag till titel: ”Sveriges arbete med internationella 

adoptioner – lärdomar och vägen framåt”. 
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