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AEF:s svar angående remissen ”Guide vid 

ursprungssökning” från Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd, MFoF 

 

 

AEF:s övergripande kommentarer: 

 

1.     Dela upp texten i två delar. En som vänder sig till kommuner och en 

som vänder sig till adopterade. Båda dessa behöver tydligare belysa att den 

adopterade har rätt att söka sitt ursprung. Texten behöver också ses över 

utifrån formuleringar som implicerar att adopterade på förhand ska veta hur 

de ska reagera och vad de exakt är ute efter. Kanske det behövs en text till 

adoptivföräldrar som belyser hur de kan vara ett stöd. Grundinnehållet i 

dessa kan vara detsamma men tilltalet behöver bli mer riktat. Texterna 

behöver ta olika stort grepp om vem som har rätt till vad och vem som 

behöver stödja och skydda rätten att söka sitt ursprung. 

2.     Förtydliga hur oegentligheter ska hanteras. Är det rimligt att detta inte 

ska rapporteras till MFoF? Hur ska enskilda adopterade bedöma detta? Vem 

i Sverige tar ansvar för att följa upp detta? Hur ska man förstå detta i 

relation till att ni också skriver att handlingar kan vara ”fabricerade”? Skyll 

inte på andra. Ta ansvar för de konsekvenser av adoption som kan 

förkomma. 

3.     Skriv inte att det är bra om att adopterade kan språket. Det är ett 

orimligt krav utifrån de förutsättningar vi vuxit upp under. 

4.     Utgå inte ifrån att adopterade har en god relation med sin 

adoptivfamilj. Rätten att söka sitt ursprung ligger utanför vilken kontakt den 

adopterade har med sin adoptivfamilj. 

5.     Vägled genom en rekommendation som gör rätten att söka sitt  

ursprung rättssäker och jämlik genom att rekommendera kommunen att låta 

adopterade som får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) att få behålla en resa 

de fått i gåva. 
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6.     Vad menas med centralmyndigheter i ursprungsländerna? Förtydliga. 

MFoF behöver genom uppdrag från Socialdepartementet och 

Utrikesdepartementet se till att ambassaderna är behjälpliga i detta. Det är 

varken rimligt eller effektivt att adopterade själva ska göra denna 

efterforskning. 

7.     Tvätta texten från orden bör och motiv. Det är mycket starka ord när 

det kommer från en myndighet. De används oftast i denna text när ni vill 

belysa något som adopterade ska göra. Fundera på varför ni skriver så. Kan 

samma sak uttryckas på ett annat sätt? Risken med detta språk är att det 

skuldbelägger adopterade om röttersöket inte blir som de tänkt. 

8.     Räkna med att de adopterade kan vara vuxna och ha egna barn och 

närstående. 

9.     Avråd inte från att resa själv. Låt vuxna adopterade välja själva. En 

myndighets avrådan är ett starkt uttryck. Dessutom låter det som att ni vill 

marknadsföra gruppresor arrangerade av adoptionsorganisationerna. 

10.  Avråd inte från DNA-test. Ge istället stöd kring nuvarande 

förutsättningar, följ upp och utveckla bättre system för adopterade som vill 

söka rötter via DNA 

11.  Avråd inte från sociala medier. Ge istället stöd kring nuvarande 

förutsättningar, följ upp och utveckla bättre system för adopterade som vill 

söka rötter via Facebook. 

12.  Skriv inte att adopterade ska känna till lagar och konventioner. Det är 

ett orimligt stort ansvar. I så fall skriv att adopterade bör få hjälpa att känna 

till… 

13.  Vad menas med att adopterade har två ursprung? Sådana formuleringar 

måste ses över i detta sammanhang. 

 14.  Beskriv vilket psykosocialt stöd som bör erbjudas adopterade som så 

önskar. Särskilt i relation till det som beskrivs under rubriken Avvisad. Det 

är anmärkningsvärt som det står nu – att man som vuxen adopterad kan ta 

hand om sig själv. Är det råd som MFoF kommer att ge till adopterade som 

kan befinna sig i en akut krissituation?! 

15.  Lägg gärna till en text om hur adopterade kan tänkas hantera och leva 

med att ha två familjer, ofta i minst två olika länder. Det är ju den 

konsekvens detta kan leda till. Vad gäller juridiskt? 

16.  Vilka nationella indikatorer kommer att följa upp detta arbete? Hur 

utbildas och samordnas kommunerna? Vilka rekommendationer ger ni kring 
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var detta arbete ska ligga och hur adopterade ska få kännedom om detta? Är 

det familjerättsenheterna på socialtjänsten? I så fall skriv fram det. 

 17.  Skriv en egen text om DNA. Hur ska detta hanteras i Sverige? Vad 

innebär det om adopterade blir hänvisade till kommersiella företag. Detta 

område växer så det knakar och är centralt för röttersök. Hur kan detta 

kvalitetssäkras och rättssäkras? 

18.  Rekommendationen att kommunerna ska använda sig av 

adoptionsorganisationer kan ifrågasättas. För vår del är 

adoptionsorganisationerna partiska. Det kan vara bättre att skapa kontakter 

utanför den process som rör de ursprungliga adoptionen. 

19.  Texten om adoption i ett samhällsperspektiv saknar en rad viktiga 

perspektiv. Exempelvis behöver postkoloniala perspektiv finnas med på hur 

fenomenet internationell adoption utvecklats. Texten kan bli intressant om 

den bygger på forskning, men hör inte hemma i detta dokument. 

 

 

 

 

 

Se detaljerade kommentarer i bilaga 
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