
 

 

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. Hemsida: https://aefinfo.wordpress.com/  

 

 

Underlag inför möte Socialdepartementet den 4 september 2020 

 

Följande åtgärder önskar AEF lyfta på mötet i syfte att kvalitetssäkra de pågående 

insatser regeringen påbörjat. 

1) Statskontorets utredning  

a) Se över direktiven i statskontorets utredning: AEF ser brister i tolkning 

och tydlighet i direktiven för utredningen om internationella adoptioner. 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. 

Inte heller som att de ska utreda vilka behov av stöd som adopterade har före, 

under och efter adoptionen. 

Avsaknaden av en sådan fördjupad utredning och uppföljning av hur arbetet 

med internationella adoptioner genomförts historiskt, samt vilka möjliga 

brister det kan ha haft, gör det omöjligt att lära av historien och blicka framåt 

på ett tydligt sätt. 

För utförligare beskrivning se vår skrivelse Kritik av utredningsdirektiv i 

utredningen ”Uppdrag att se över organiseringen av den internationella 

adoptionsverksamheten, S2020/01045/SOF” samt AEF:s svar på utredningens 

frågor i vår skrivelse Uppdrag att se över organiseringen av den 

internationella adoptionsverksamheten (S2020/01045/SOF) Utredningens 

frågor med AEF:s svar. 

 

 

2) Psykosocialt stöd till adopterade 

a) Följ upp MFoF:s upphandling av samtalsstöd till adopterade. 

AEF ser brister i kraven och uppföljningen av adoptionsspecifikt stöd. 

Särskilt viktigt i det här sammanhanget är just den adoptionsspecifika 

kompetensen hos upphandlad leverantör, eftersom det är bristen på 

denna i offentlig verksamhet som samtalsstödet är avsett att vare ett 

komplement till. AEF önskar en tydligare formulering av vad det 

adoptionsspecifika samtalsstödet ska bestå av för att effekten av insatsen 

ska bli möjlig att följa upp. AEF önskar vidare att uppföljningen av den 

här satsning följs upp med lämpliga indikatorer av MFoF alternativt i ett 

forskningsprojekt samt att resultatet återkopplas till adopterades 

föreningar. 
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För utförligare beskrivning se vår skrivelse Behov av uppföljning och 

återkoppling kring MFoF:s genomförda upphandling av 

adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till internationellt 

adopterade 

 

 

3) Indikatoruppdraget 

a) Ta fram indikatorer som följer upp adopterades psykosociala 

hälsa. Mfof har i sitt regeringsuppdrag kring att ta fram indikatorer valt 

att inte ta med några indikatorer som direkt berör adopterades 

psykosociala hälsa. Detta innebär att man återigen underlåter att studera 

och följa upp hur adopterade mår och vilka behov de har. AEF ser en 

avsaknad av nationella indikatorer som följer upp hur adopterade mår 

och vilket stöd de får av kommunerna. Se sid 38 respektive 48 i 

rapporten ”Indikatorer för uppföljning av föräldraskapsstöd, 

familjerådgivning, familjerätt och internationella adoptioner 

Slutrapport av regeringsuppdrag till Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd, regleringsbrev 2017 (S2016/07779/ RS (delvis))”  

 

4) Metodstöd till kommunerna rörande stödet att söka sitt 

ursprung  
a) Samla och dokumentera oegentligheter. Tydliggör att MFoF och svenska 

staten har en roll i att allt som rör oegentligheter kring en adoption som beviljats 

i Sverige. Någon svensk instans, förslagsvis MFOF, behöver följa upp om 

adopterade upplever att deras adoption inte gått rätt till. 

 

b) Tydliggör socialtjänstens roll. Tydliggör vilken del av socialtjänsten/andra 

delar av kommunal verksamhet som förväntas utföra arbetet med att ge 

adopterade stöd vid ursprungssökande. Utbilda personalen.  

c) Ta hjälp av svenska beskickningar i utlandet. Vid sökandet av rötter är det 

rimligt att adopterade kan få hjälp av Sveriges ambassad er i de länder de 

besöker alternativt söker handlingar, önskar göra DNA-matchningar. 

För utförligare beskrivning se vår skrivelse AEF:s svar angående remissen 

”Guide vid ursprungssökning” från Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd, MFoF. 
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