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AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening, ser utifrån året som gått ett 

stort behov av att återvända till vår grundfråga. Det vill säga att vi anser att Sverige 

behöver en bred utredning, en SOU, om adopterades situation. Vi har sammanfattat 

hur vi ser på detta i dokumentet AEF:s skuggdirektiv till en kommande utredning.  

Det som återaktualiserar frågan är att vi ser en rad brister i de insatser som 

regeringen gett i uppdrag till Myndighetens för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, 

MFoF och Statskontoret under året som gått. Bristerna ligger både i hur uppdragen 

skrivits fram och i hur de tolkats av utförande myndigheter. Vi har sammanfattat 

hur vi ser på detta i dokumentet Underlag inför möte Socialdepartementet den 4 

september 2020, som vi även lämnat in och diskuterat med tjänstemän och 

statssekreterare Tobias Gerdås den 4/9. Vid mötet närvarade även representanter 

för Chileadoption.se, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn – AFO 

samt Transnationellt adopterades riksorganisation - TAR. 

Sammanfattningsvis anser vi att insatserna i mångt och mycket kringgår den stora 

frågan om uppföljning, forskning och ett ansvar kring de oegentligheter som har 

begåtts. Sverige behöver därför lägga tid och pengar på en SOU. Vi tror att en 

sådan genomlysning av området kan öka den samlade kunskapen och ge underlag 

för vidare hantering inom myndigheterna. Vi tycker också att det är rimligt utifrån 

hur stort ingrepp internationella adoptioner är i människors liv  

Med bakgrund av ovanstående önskar AEF att riksdagsledamöterna samlar sig och 

skriver fram en motion som möjliggör en SOU med föreslagen titel: Sveriges 

arbete med internationella adoptioner – lärdomar och vägen framåt 

 

Vänligen 

AEF:s styrelse 
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