
  

    

  

 

 

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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Stockholm 2020-11-15 

AEFs kommentarer på Statskontorets utkast till rapporten 

”Organiseringen av den internationella 

adoptionsverksamheten” inom regeringsupppdraget att se 

över den internationella adoptionsverksamheten 

2020/01045/SOF (delvis) 

 

AEF tackar för möjligheten att ge synpunkter på den del där resultat från intervjuer 

med adopterades organisationer återges. I det bifogade dokumentet finns 

detaljerade förslag till att mer precist återge AEFs synpunkter. 

 

Övergripande synpunkter  
 

 

1. AEF vill be utredningen att läsa igenom våra inskickade underlag med 

sakliga förslag som vi tror kan stärka och kvalitetssäkra arbetet med 

internationella adoptioner. Vi önskar att utredningen läser och skriver in de 

sakliga förslag som AEFs ståndpunkter, särskilt de krav som AEF framfört 

i syfte att stärka adopterades rättigheter och modernisera arbetet med 

internationella adoptioner i Sverige:  

• att staten bör ansvara för adoptionsförmedlingen,  

• att kompetensen kring adoption stärks i människovårdande och 

utbildningsyrken,  

• att adopterade ska ha rätt till kvalificerat samtalsstöd (har 

hörsammats under 2020) 

https://aefinfo.wordpress.com/
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• att kommuner och landsting ska erbjuda hälsofrämjande insatser 

för adopterade  

• att genomföra uppföljningsstudier som belyser adopterades hälsa, 

integration, rasism och diskriminering, utbildning och arbete  

• att ambassaderna ges en större roll i att bevaka adopterades 

intressen att kunna söka sitt ursprung,   

• att adopterade, i samband med sökande efter rötter, har rätt att 

erhålla både praktiskt och ekonomiskt stöd  

• att Sverige utreder sin del i hanteringen av internationella 

adoptioner och därmed belyser frågan om oegentligheter 

Förutom att vi skickat in dem till er hänvisade vi till dem vid vårt möte (bilaga 1-

4). I nuläget handlar texten om att AEF framför kritik men texten saknar de sakliga 

förslag som AEF för fram. 

 

2. AEF vill gärna att de åsikter som ska tillskrivas vår förening anges på ett 

sådant sätt att de går att härleda till de underlag vi skickat in till er och som 

vi tog upp vid mötet. I nuläget läggs alla adopterades föreningar samman 

under en röst. Vi anser att vi endast kan svara för det som vi i vår styrelse 

fått förtroende att förvalta för våra medlemmar. Vi har försökt redigera så 

att man i texten kan se vilka kommentarer och förslag som kommer från 

respektive förening. Det beror främst på att vi ansåg att texten annars blev 

för övergripande och svepande istället för att lyfta fram våra sakliga 

förslag som rör utredningens direktiv. Ett tydligt exempel är att 

ursprungstexten (er text) refererar till huruvida adopterades föreningar är 

för eller emot adoption. Den frågan var inte uppe för diskussion vid 

intervjutillfället då AEF var med. Den ingår inte heller i några av de 

underlag vi skickat till er. AEFs ståndpunkter bör alltså inte 

sammanblandas med andra föreningar som eventuellt gjort något sådant 

uttalande. 

 

3. Att utredningen överhuvudtaget behandlar frågan om att vara för eller mot 

adoption tycker vi är överraskande eftersom vi inte hade uppfattat att det 

ingick i direktivet att utreda detta. Eftersom vi inte haft tillgång till alla 

delar av  texten kan vi ju inte säkert veta om denna fråga ställts till alla 
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parter ni intervjuat. Om inte undrar vi varför? AEF ser en risk att 

adopterade som framför kritik och förbättringsförslag kring adoption får 

sina synpunkter tystade eller bortförklarade med en diskussion om 

huruvida de är för eller mot adoption. En diskussion som tangerar en 

förväntan om tacksamhetsskuld snarare än ett intresse för synpunkter på de  

aktuella frågeställningarna om hur adoptioner genomförs.  

 

4. AEF vill påpeka att vi aldrig försökt föra talan för ALLA adopterade. 

Vänligen se över era skrivningar och sättet ni kommunicerar på kring detta 

så att det överensstämmer med vad AEF sagt och skrivit. I alla förslag som 

AEF lägger baserar vi oss på att vi i 20 år haft en förening som fokuserat 

på adopterades erfarenheter och upplevelser av internationell adoption. Vi 

har också tagit fram förslagen till förändring baserat på våra kunskaper och 

erfarenheter som vuxna i Sverige. Att vi framför kritik ser vi som ett sätt 

att vara del i ett utvecklingsarbete.  

 

5. AEFs frågor om oegentligheter i adoptioner från Etiopien har än en gång 

ignorerats. I AEF:s fall finns det till och med information om att en 

utredning redan gjorts i Etiopien och att en person också dömts i Etiopien. 

Ändå har varken Adoptionscentrum, MFoF eller Socialdepartementet gått 

vidare med ärendet. Vad vi vet har de som adopterades genom denna 

kontakt inte fått någon information eller specifik hjälp.  Denna kritik 

framförde AEF redan i mars 2018, men AEF har ännu inte fått någon 

respons på detta (bilaga 2). 

 

6. I nuläget finns en skrivning i texten, vilken relateras till föreningar som 

företräder adopterade, som lyder:  ”Dessutom lyfter de forskning som visar 

att adopterade kan ha svårt att anpassa sig till en ny tillvaro i en ny familj 

i ett nytt land”. Texten hänvisar till en kandidatexamensuppsats från 2009 

med djupintervjuer av åtta adopterade. AEF vill upplysa utredningen om 

att denna uppsats inte är en källa som AEF hänvisat till. Vänligen se över 

syftningarna där. Vidare tar AEF starkt avstånd ifrån idén om att det är den 

som adopteras som ska anpassas till sin nya tillvaro. Det är just här som vi 

anser att Sverige som land har mycket att lära genom att utreda hur man 

hanterat internationella adoptioner och därmed adopterade. Vad vet 

svenska myndigheter om följande frågeställningar:  



Sida 

4 (5) 

 

• Vilka behov av stöd har internationellt adopterade?  

• Vilket stöd har erbjudits för internationellt adopterade?   

• Vilka specifika kunskaper har utvecklats under åren som kunnat 

utgöra aktivt stödjande strukturer för adopterade?  

 

7. AEF vill samtidigt upplysa utredningen (om ni inte redan har 

informationen i den text vi inte fått del av) att det finns enstaka 

uppföljnings undersökningar. De visar att adopterade löper en högre risk 

att möta psykisk och social ohälsa jämfört med andra grupper i samhället 

(se t ex forskningssammanställningen som finns tillsammans med 

regeringens SOU 2003:49 - ”Adoption - till vilket pris?”). 

 

8. AEF tycker att det är rimligt att beskriva något kring de fyra personer som 

i rapporten får representera övriga adopterade som inte valt att engagera 

sig i en förening. Berätta gärna om de representerar sig själva, en 

adoptionsorganisation eller alla adopterade.  Om de representerar sig själva 

behöver det framgå mer tydligt i texten.  

 

9. AEF har justerat i texten för att belysa de frågor vi nämnt ovan. 

Ändringarna syns i verktyget spåra ändringar. Vi önskar också att ni 

återvänder till Chileadoption.se, AFO och till TAR i syfte att säkerställa att 

ni sakligt återgivit dem på ett korrekt sätt. Utifrån den diskussion som 

fördes vid vårt möte upplever AEF att de i nuläget inte är återgivna på ett 

sätt som motsvarar de frågor som de lyfte på mötet (bilaga 5). 

 

10. Till sist vill vi lyfta fram att det är mycket svårt att kommentera endast en 

del av rapporten. Vi lämnar nu våra kommentarer utan att haft möjlighet att 

se hur ni tolkat uppdraget (punkt 1.6 i innehållsförteckningen). Vår 

huvudsakliga kritik mot utredningens direktiv var att vi tyckte att det var 

ett allt för snävt perspektiv att endast utreda själva adoptionsförmedlandet. 

Vi anser att Sverige har ett behov av en mer omfattande och grundlig 

utredning. Det är något AEF, tillsammans med Vuxna adopterade och 

fosterbarn, AFO, Chileadoption.se samt 70 vuxna adopterade från 19 olika 

länder, efterfrågat i denna skrivelse till regering och riksdagsledamöter 

(Bilaga 3).  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2003/06/sou-200349/
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AEF anser att en utredning om adoptionsfrågor även behöver belysa hur 

Sverige, utifrån forskning och Sveriges ratificerade konventioner om 

mänskliga rättigheter, hanterat: internationellt adopterades rätt till bästa 

uppnåeliga hälsa, internationellt adopterades rätt att känna till sitt ursprung 

och sin identitet samt internationellt adopterades rätt att slippa att utsättas 

för rasism. Därtill behöver man utreda hur tillgång till ett kunskapsbaserat, 

jämlikt och tillförlitligt psykosocialt stöd till adopterade i Sverige ska 

organiseras samt hur adopterades rätt till kännedom om och tillgång till 

information om sitt ursprung ska garanteras.  Sverige som nation behöver 

också förhålla sig till de tidigare och pågående brottsutredningar om 

adoptionsprocesser och adoptionsförmedling som pågår. En utredning 

behöver särskilt ta ställning till hur DNA-teknik ska kunna utgöra en reell 

och rättssäker möjlighet för adopterade att söka sitt ursprung (bilaga 4). 

 

Bilaga 1 AEF Skrivelse Adoption börjar med en adoptionsprocess men den 

adopterades liv börjar vid födseln. 

Bilaga 2 AEF Upprop Det finns ingen svensk lag som skyddar internationellt 

adopterades rätt att känna till sitt ursprung. 

Bilaga 3 AEF Skuggdirektiv kommande utredning 

Bilaga 4 Skrivelse Utred Sveriges internationella adoptioner nu! 

Bilaga 5 Faktagranskningsutkast Statskontorets utredning internationella 

adoptioner, Rev. AEF 

 

Vi tackar än en gång för möjligheten att lämna synpunkter och önskar att de ovan 

nämnda kan belysas i er utredning. Vi anser det som mycket viktigt att AEF blir 

korrekt återgivet i den text som rör föreningens synpunkter på utredningen. 

 

AEF:s styrelse 

Hanna Wallensteen, ordf. 

Anna-ChuChu Schindele, sekr. 

Lisa Grenströmer, kassör 

Amanda Fredriksson, ledamot 

https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/skrivelse-fracc8an-aef-1802131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/skrivelse-fracc8an-aef-1802131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/upprop-fracc8an-aef-1803131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/upprop-fracc8an-aef-1803131.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2019/12/aefs-skuggdirektiv-till-en-kommande-utredning-20-dec-2019.pdf
https://aefinfo.files.wordpress.com/2020/07/utred-sveriges-hantering-av-internationella-adoptioner-nu.pdf
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