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Inledning 
 

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.  

AEF bildar ett nätverk som knyter samman vitt skilda människor med olika behov, där var och en tar 
till sig och delar med sig av det den vill. AEF vänder sig även till andra som vill engagera sig i en 
växande medlemsförening. 

AEF strävar efter att synliggöra och främja adopterade i allmänhet och den specifika situation det 
innebär att vara adopterad från Etiopien och Eritrea till Sverige i synnerhet. Detta omfattar bl a att 
AEF engagerar sig i opinionsbildning i adoptionsfrågor som berör våra medlemmar.  
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Bakgrund 
 

AEF har i mer än fem år uppmärksammat frågan kring brist på rättigheter till adopterades ursprung, 
brist på stöd vid röttersök, oegentligheter vid adoption, adopterades psykiska hälsa och brist på 
adekvat stöd.  
Nedan följer en sammanställning på texter som AEF har skrivit endera själva eller i samarbete med 
andra adopterade organisationer/personer. Länk för att läsa texterna i sin helhet: 
https://aefinfo.wordpress.com/valkommen/opinion/ 

 

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. 

 

Skrivelse från AEF, 13 februari 2018:  
Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln 

 

AEFs skuggdirektiv till en kommande utredning, 20 dec 2019 

 

Uppmaning från Adopterade etiopiers och eritreaners förening, 2019-11-28  
Dags att agera för adopterades rättigheter! 

25 maj 2019, medverkade AEF, tillsammans med flera andra adopterades organisationer, i en 
manifestation mot illegala adoptioner. 

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) 

 

2020-09-14, Dags för motion om SOU gällande Sveriges arbete med internationella adoptioner – 
lärdomar och vägen framåt  

 

2020-07-16, Behov av uppföljning och återkoppling kring MFoF:s genomförda upphandling av 
adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till internationellt adopterade  

 

2020-06-10, Kritik av utredningsdirektiv i utredningen ”Uppdrag att se över organiseringen av den 
internationella adoptionsverksamheten, S2020/01045/SOF” 

 

2020-05-12, Till utredningen: En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

 

Adopterade och adopterades organisationer 2020-01-27  
Utred Sveriges hantering av internationella adoptioner nu! 

DN Debatt 2021-03-09. ”Så vill vi adopterade att utlandsadoptionerna utreds” 
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Kartläggning 
 

Bakgrund och syfte till kartläggningen 
AEF har länge kämpat för att en utredning ska ske av internationella adoptioner då misstanke och 
bevis kring allvarliga oegentligheter funnits länge och det är därför viktigt för oss att utredningen 
som nu startat även  omfattar Etiopien och Eritrea. AEF beslutade därför att göra en kartläggning 
för att sammanställa den kunskap om oegentligheter våra medlemmar har erfarit i samband med sin 
adoption. Syftet med kartläggningen har varit att undersöka mönster och systematiska 
oegentligheter. Diskussionen och vetskapen om förekomsten av oegentligheter har funnits under en 
längre tid inom föreningen men har inte tidigare dokumenterats.  

Kartläggning är gjord genom en enkät med 15 frågor. Vi har gjort ett riktat utskick till ca 80-100 
personer via tre kanaler - AEF:s mejl kontakter ca 90 pers, AEF:s Facebook grupp 95 pers samt VIA 
(Vuxen internationeltt Adopterad). Det var 30 personer som svarade på enkäten.  

I samband med enkäten som skickades ut valde vi att förtydliga vad som menas med oegentligheter 
så att de som fyllde i enkäten ska ha en gemensam bild av vad ordet omfattar.  
Definition från synonymer.se: 

ohederligt förfarande, bedrägeri, förskingring, fusk, fuffens, dilettantism, felaktighet, fubb, 
lagbrott, missförhållande, ohederlighet, oriktighet, polissak, språkfel 

Definition från direktivet till utredningen:  

Inom den internationella adoptionsverksamheten beskrivs en oegentlighet som något som kan vara 
av olika slag, allt från en s.k. illegal adoption, dvs. en adoption som är ett resultat av övergrepp 
som bortförande, försäljning, människohandel och andra olagliga aktiviteter, till olika former av 
oetiskt eller olämpligt agerande av olika deltagare i processen.  

Båda definitioner tycker vi är relevanta i detta sammanhang och vi diskuterade även begreppet vid 
samtalsgrupperna.  

I kartläggningen och samtalsdiskussionerna återkommer ’’Agenter’’, då menar vi 
adoptionsförmedlare som verkat i Etiopien/Eritrea antingen för privatpersoner eller för 
adoptionsorganisationer. 
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Sammanställning av enkätsvar 
Nedan följer sammanställning av resultatet från enkäten i form av ett antal diagram med 
kommentarer.

 

Kommentar: När flera  av adoptionerna skedde var Eritrea inte självständigt (blev självständigt 1993) så det var 
en del av Etiopien. 
 

 

 

 

  

 
Kommentar: Drygt 50% är födda på 70-talet och mer än 70% kom till Sverige på 70-talet. 
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Kommentar: Ca 70% av de svarande kommer från Addis Abeba. Shiromeda är en stadsdel i Addis 
Abeba varifrån många barn kom ifrån genom en dömd man vid namn Teka Alemayehy. 

 

 

 

 

Kommentar: Endast runt 30% har bott på barnhem i väntan på adoption, närmare 40% bodde i 
privata hem om man antar att Erna Trolle också är en privat person.  
Frågan var ej tvingande och det är därför inte alla 30 svarande svarat. 
*1 Barnhem + sk fosterhem i detta fall svensk familj där mannen arbetade för SIDA och kvinnan arbetade för 
Adoptionscentrum. 

*2 Prinsessan Thai Memorial Hospital i Addis Abeba 

 

 

 

 

 

*1 

*2 
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Kommentar: Svarande som angav att de bodde på barnhem skickades vidare till denna fråga därav 
10 svarande. Flera av de barnhem som anges har troligen haft någon form av samarbete.  
*1 Empres Menem's Childrens home (Ketchene Childrens home) 
*2 Moder Theresas Barnhem i Jimma & Moder Theresas Barnhem i Addis Abeba 
*3 Haile Selassie First FoundationChildren's Home 

 

 

Kommentar: Svarande som angav att de bodde på privat hem skickades vidare till denna fråga. 
Intressant är att SIDA arbetare har varit involverade i flertalet adoptioner. 

 

 

 

 

*1 

*2 

*3 
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Kommentar: Vi antar att svarande som skrev x menade “vet ej” då det inte fanns som alternativ.  
Mer än 50% privata adoptioner, vilket står ut. 

 

 

 

Kommentar: Adoptionscentrum står för totalt 87,5% då man slår ihop alla varianter på fritext svar.   
Alternativ “vet ej” har inga svar.  
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Kommentar: Svarande som angav att det var en privat adoption fick svara på denna fråga. Teka 
Alemayehy har enligt vittnesmål från Etiopien blivit dömd för oegentligheter kring adoptioner  i 
Etiopien 
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Kommentar: Frågan var ej tvingande och det är därför inte alla 30 svarande svarat. Kontakt med förstaföräldrarna har gett 
många möjlighet att få en annan version av adoptionsförloppet. 

 

 

 

 

 

Kommentar: Mer än 50% av de svarande vet eller misstänker oegentligheter kopplat till sin adoption. 
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Kommentar: Vanligaste bekräftade oegentligheterna är falsk dokumentation och felaktig 
information om förstaföräldrarna. 3 fall av bekräftad stöld. 

*1 Felaktig information om förstaföräldrarna 

*2 Första föräldrarna blev övertalade. De var emot adoptionen men övertalades av missionärer. 

*3 Stulen 2 gånger, 1. stulen från mina första föräldrar 2. bortadopterad till svensk kvinna som arbetade som 
fältsjuksköterska för Röda Korset 3. expat mixtrade med dokument 4. bortdadopterad till mina adoptivföräldrar 

*4 Biologiska föräldrar har ej gett sitt medgivande till adoption. 

 

Kommentar: Vanligaste bekräftade oegentligheterna är falsk dokumentation och felaktig 
information om förstaföräldrarna. 

*1 Felaktig information om förstaföräldrarna 
*2 Vet inte om det här räknas men jag upplever att det skett oegentligheter från svensk sida. Mina adoptionshandlingar 
översattes aldrig i Sverige. Har själv översatt dom och upplever dom väldigt kortfattade rörande min bakgrund. Den svenska 
kontakten som förmedlade adoptionen hade nämligen en annan historia än som stod i papprena. 
*3 Adoptionen skedde privat via en person i Etiopien som jag hört ska ha suttit i fängelse för oegentligheter kopplat till de 
adoptioner han förmedlade 

  

*1 

*4 

*2 

*3 

*1 

*2 

*3 
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Samtalsgrupper och fördjupning 
Efter att enkätundersökningen var avslutad hade vi samtalsträffar där vi träffade vi medlemmar som 
ville diskutera frågan vidare för att fördjupa svaren och lyfta upp komplexa frågeställningar som 
inte gick att ta upp i enkät undersökningen.  

Samtalsgrupperna ägde rum digitalt den 24 april och fysiskt den 7/5 i Stockholm. Sammanlagt har 15 
medlemmar deltagit några av dem har deltagit vid båda tillfällena. Deltagarna är mellan 60 och 25 
år och har adopterats till Sverige mellan 60- 90-talen. 

 

Oegentligenher- Vad är en oegentlighet? Vad är bevis? Exempel på bevis 
Medlemmarna menar att oegentligheter sträcker sig över olika områden. Här ryms allt från 
straffbara handlingar till sådant som är etiskt olämpligt över tid. Alla är överens om att 
oegentligheter som skett i samband med deras adoptioner har skett på olika nivåer. Dels av 
individer i individuella fall men även på det man uppfattar som strukturell nivå.  

Medlemmarna nämner egna erfarenheter av att hitta skriftliga bevis eller att man muntligt fått det 
intygat att en oegentlighet har skett. Dessa bevis kommer både från adoptionshandlingar, 
adoptionsagenter (adoptionsförmedlare, privata eller från en adoptionsorganisation) 
adoptionsorganisationer, sjukvårdspersonal som varit kopplade till adoptionen, första-föräldrar i 
Etiopien/Eritrea eller från adoptivföräldrar. Det framkommer att medlemmar på svenska 
ambassaden i Addis Abeba funnit skriftlig information som inte stämmer överens med informationen 
man fått genom sina adoptionshandlingar.  

Medlemmar vittnar om att man fått ett nytt födelsedagsdatum med upp till ett års skillnad, att 
adoptivföräldrar fått välja födelsedatum och att detta framkommit i de adoptionspapper man fått 
översatta. De allra flesta berättar att deras adoptionshandlingar är röriga med motsägelsefulla 
uppgifter, innehåller medvetna och uppenbara lögner eller att det saknas papper. Andra berättar 
att de har i sin ägo brev som innehåller information om förfalskade papper. 

Flera av deltagarna som har kontakt med sina första-föräldrar berättar om bristfälliga 
undersökningar av sitt ursprung, flertalet första-föräldrar kan berätta om att de inte förstod 
innebörden av adoption utan fick berättat att barnen skulle få växa upp och få utbildning i Sverige 
och därefter komma tillbaka till Etiopien. Många föstod inte att barnen aldrig skulle komma tillbaka 
och att de förlorade all rätt till sitt barn. Deltagare berättar vidare om barnhemspersonal eller 
adoptionsagenter avsiktligt dolt fakta, gett felaktiga bilder av ursprung och första-föräldrar och 
anpassat historier för att få dem lämpliga för adoption. Flertalet adopterade saknar medgivande i 
sina adoptionshandlingar. Man berättar om påtryckningsförsök och övertalning av första föräldrar, 
att dessa inte fått all information. Det kommer även fram att ekonomiska intressen har funnits då 
adoptivföräldrar skänkt pengar till första-föräldrar i vissa fall, i några fall har pengar som 
adoptivföräldrar skickat hamnat hos andra personer.  

Deltagarna konstaterar att många adopterade på pappret har exakt samma bakgrundshistoria, man 
blev hittad på gatan/utanför någon agent eller på en kyrktrappa,  vilket ifrågasätt då det i Etiopien 
på 60- och 70- talen var olagligt att överge sina barn och detta bestraffas ofta med dryga böter eller 
fängelse. Det fanns även flera där det anges att mamman dött och att det inte fanns någon 
vårdnadshavare, något som också kan ifrågasättas då det rimligtvis i merparten av fallen finns flera 
familjemedlemmar än en mamma.  

Deltagarna tar även upp frågor runt utbildning och kompetens hos adoptionsagenterna. Då flera av 
dem inte hade något officiellt uppdrag eller någon yrkesutövning under sin vistelse i Etiopien utan 
var i flera fall fruar till SIDA-arbetare, jobbade inom kyrkan mm.    

Flera menar att det är en oegentlighet i sig att adoptionshandlingarna från socialtjänsten och 
tingsrätt inte är tillgängliga för adopterade utan att deras adoptivföräldrar ger sitt medgivande. 
Flera uppger att de har fått tjata sig till medgivande eller att de inte fått det alls.   
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Det uppfattas även av medlemmarna  som en oegentlighet att adopterad som registrerats under 
svenska namn istället för sitt Etiopiska ursprungsnamn i sina Etiopiska pass då man senare i livet 
inte kan byta till sitt ursprungsnamn då det inte går att visa på vilket namn man hade när man 
adopterades.  

Alla medlemmar anser att barnperspektivet delvis eller helt uteblivit i och med ovanstående 
handlingar. Alla har rätt till sin historia oavsett när adoptionen har skett, det är tydligt att denna 
fråga engagerar och är för många ouppklarat trots att merparten kom till Sverige på 70-talet.  

 
Exempel på organisationer/kyrkor som är kopplade till adoptioner  

från Etiopien 
Medlemmarna har kännedom är följande organisationer/kyrkor.  
Adoptionscentrum, SIDA, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS och Pingstkyrkor/Pingstmissionen.  
Källorna är deras adoptionshandlingar, adoptionsagenter/personer adoptivföräldrarna har haft 
kontakt med/umgåtts under deras uppväxt med eller adoptionsagenter/personer själva har kontakt 
med idag.  

 

Kontaktuppgifter/ namn på adoptionsagenter   
Medlemmarna uppger att följande namn har återfunnit i deras adoptionshandlingar eller att det är 
personer adoptivföräldrarna har haft kontakt eller umgåtts med under deras uppväxt.   

 Erna Solberg 
 Greta Svedberg 
 Marken Tarekeng 
 Ingrid Tesfasion 
 Gunnel Nahum 
 Margareta Blomqvist - Mälarhöjden/Sthlm  
 Nellie Lönneborg - Sundsvall  
 Bengt och Elsie Jakobsson - Skåne  
 Ella Wolde Selassie  
 Ulla Stern, Malmö 

 

 Teka Alemayehy (avtjänade fängelsestraff i Etiopien, avliden) 
 Margareta Almqvist (avliden) 

 
Finns specifika orter i Sverige med många adopterade från Etiopien? 
I diskussionerna framkommer att på olika orter i Sverige har många adopterade från Etiopien levt 
länge och att man under sin uppväxt varit extra medveten om andra adopterade från samma land. 
Den samlade bilden är att från olika orter i Etiopien har barn adopterats under samma tidsperiond 
fått nya hem på samma ort. Som exempel:  

Från Asmara — > Stockholm, Lidingö 
Från Jimma, Oromo —> Piteå, Norrbotten 
Från Etiopien → Jönköping, Småland  
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Övrigt: Adoptivföräldrar och uppväxtförhållanden   
I övrigt framkom under samtalsgrupperna  vittnesmål om hur man uppfattat sina 
uppväxtförhållanden och de förhållningssätt ens adoptivfamiljer haft till adoption. Kort sagt kan 
sägas att alla medlemmarna på olika sätt upplevt olika former av utanförskap, diskriminering och 
rasism.   

Alla medlemmar, oavsett uppväxtförhållanden är eniga i att man känt sig ensam med vissa 
frågeställningar kopplat till sin adoption. Som exempel, att prata om sin adoption eller föräldrarnas 
barnlöshet i de fall det varit så, har varit laddat och sårigt. Man har upplevt att man behövt vara 
tacksam för att man kommit till Sverige, eller så har man känt motstånd och att adoptivföräldrarna 
varit ointresserade av ens bakgrund. Flera beskriver uttalat rasistiska tankar och handlingar från 
familj och släkt vilket lett till en känsla av att inte vara skyddad av sina adoptivföräldrar.  

Rasismen menar medlemmarna startar ofta i den egna familjen för att sedan utvidgas att omfatta 
omgivningen i och med förskolan och att den följer med genom hela skolgången upp i vuxen ålder. 
Detta i kombination med utebliven förståelse från sina (vita) adoptivföräldrar, från (vit) förskole- 
och skolpersonal eller andra vita personer i omgivningen leder till upplevelsen av minoritetsstress 
vilket alla deltagarna på olika sätt ger uttryck för.  

Medlemmarna  upplever det som problematiskt att de flesta behandlare på området är 
adoptivföräldrar eller personer som är knutna till adoptionsorganisationer då de, inte har 
förståelsen för eller erfarenheter av att leva som adopterad än mindre att leva som synligt 
rasifierad i ett samhälle där majoriteten av medborgarna är vita. Medlemmarnas erfarenheter är att 
de måste “utbilda” sina terapeuter för att dessa ska kunna tillföra sin kompetens.  

Fördjupning i Agenternas roll 
I det har avsnittet redogörs för Agenter och deras roll, vi har genom kompletterande frågor och vid 
samtalsgrupperna fördjupat kunskapen kring vilka som var verksamma vilka år, var i Etiopien och 
ifall det finns kontaktuppgifter.  

Det vi kan konstatera är att flera av agenterna är avlidna och de som lever är de flesta äldre men 
det finns flera som går att kontakta och intervjua.  

Flera adopterade berättar om att Agenter har haft kontakt med de adopterades adoptivföräldrar 
och funnits som en känd person genom uppväxten. Det har därför varit naturligt att flera har vid 
röttersök tagit kontakt med Agenten som är länken till den adopterades ursprung för information, 
detta kan ha skett långt efter adoptionstillfället. Det flera adopterade vittnar om är att det som 
Agenterna berättat i många fall inte stämmer med de adoptionshandlingar man har och att det i 
vissa fall blivit uppenbart att Agenten ljugit om viktiga händelser som hur Agenten hittade den 
adopterade, vilket barnhem/sjukhus den adopterade kom ifrån. I flera fall har den adopterade åkt 
till Etiopien och där fått helt nya uppgifter eller hittat sina första-föräldrar som berättar en annan 
bakgrundshistoria. Flera adopterade berättar om förvirringen och sorgen som de upplevt när de 
insett att Agenten som de utgått ifrån har haft goda intentioner har ljugit och undanhållit 
information på ett oetiskt sätt och hur detta upplevs som ett stort svek. Agenten är länken till den 
adopterades förflutna och har ett stort ansvar i händelsen men också ett ansvar att föra vidare den 
information som finns.  

Agenterna verkar vara övertygade om att de gjort en god gärning och inte har deltagit i någon 
oegentlighet, detta visar inte minst de böcker som skrivits av Agenter varav en är ’’Flyttfåglarna’’ 
av Ulla Stern. Inställningen till Afrika och då specifikt Etiopien och Eritrea är något som diskuterats 
som en viktig förklaring, man ansåg helt enkelt att barnen skulle få det bättre i Sverige utan att ta 
hänsyn till barnens rättigheter till sin familj, sitt ursprung eller sitt hemland.  
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Sammanfattning 
AEF anser att utredningen ska omfatta något land från den Afrikanska kontinenten och att 
utredningen ska begära att få detta genom ett tilläggsdirektiv om de inte själva har möjlighet att 
besluta om detta. AEF föreslår att Etiopien och Eritrea blir de länder som genomlyses pga: 

- dess långa historia av ekonomisk överföring från Sverige till Etiopien (budgetstöd, bistånd, 
mission mm) och frågan om vad det inneburit för hantering av adoptionerna.  

- det stora antalet privata adoptioner genom missionärer och biståndsarbetare 

- att AEFs egen inventering visar på ett en stor andel adoptioner med oegentligheter och 
brott 

- att en person i Etiopien blivit dömd för olaglig hantering vid förmedling av barn vilket man 
haft kännedom om en längre tid 

-  att det finns ett relativt stort antal adopterade som har kontakt med sina förstaföräldrar 
samt förstaföräldrar som letar efter sina barn som genom sina vittnesmål kan bidra till ökad 
förståelse av vad som hänt. 

Vidare har det genom kartläggning och samtalsgrupper framkommit att flera adopterade har i sin 
bakgrundshistoria att man blivit övergiven/upphittad eller att mamman dog. Det har i flera fall inte 
stämt, det innebär att man i dessa fall saknar korrekta medgivanden från första-föräldrarna.  
Frågor att utreda:  Hur vanligt är det att dokumentationen inte stämmer? Att medgivanden saknas? 
Varför har inte svenska myndigheter reagerat på att så många är utan medgivande från första-
föräldrarna? Hur har dåtidens inställning till Afrika och specifikt Etiopien/Eritrea påverkat deras 
agerande och myndigheternas inställning att man inte behöver medgivande från båda föräldrar för 
att bli godkänd? 

Flera Agenter var hemmafruar till SIDA arbetare.  
Frågor att utred: Har Agenternas nära anknytning till SIDA anställda påverkat hur lätt de fått 
igenom adoptioner? Har bidragen som Sverige gett till Etiopien påverkat beslutsprocessen? Har SIDA 
uppmuntrat sina medarbetare att engagera sig i adoptioner utifrån den rådande samhällsdebatten 
på 60 och 70-talet då merparten av adoptionerna från Etiopien och Eritrea genomfördes?   

Flera agenter har jobbat både åt Adoptionscentrum och privat.  
Frågor att utreda: Vilket ansvar har tillsynsmyndigheten i frågan? Vilken uppföljning har gjorts på 
Agenternas arbete i ursprungslandet?  

I kartläggningen har framkommit flera fall av stöld.  
Frågor att utred: Vilket ansvar tar myndigheten till människorov?  

En vanligt förekommande händelse är att Agenten sa till förstaföräldrarna att barnen ska åka till 
Sverige för att få gratis utbildning och sen komma tillbaka och ta hand om familjen. Flera första 
föräldrar har vittnat att om de visste att deras barn inte skulle komma tillbaks skulle de aldrig ha 
skrivit på medgivande för adoption.  
Frågor att utreda:  Är detta att klassa som stöld?   

En person som var involverad i att hitta barn som kunde adopteras i Etiopien är en etiopisk man vid 
namn Teka Alemayehy. Han var aktiv på 70-talet och var involverade i ett hundratal adoptioner från 
en fattig förort till Addis Abeba, Shiromeda. Dessa adoptioner följer samma mönster och är troligen 
alla oegentliga, han dömdes och satt i fängelse i Etiopien för sin inblandning.  
Frågor att utreda: Sveriges inblandning och de Agenter som jobbade med honom bör utredas. Det 
finns flera adopterade och första-familjer som lever idag från Shiromeda som kan vittna om 
händelsen. 

Rasism förekom i flera adoptivfamiljer, detta har gjort att den adopterade blivit dubbelt utsatt och 
inte haft något skydd eller stöd.  
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Frågor att utreda: Vilket ansvar har myndigheterna haft att utbilda adoptivföräldrar och stötta de 
adopterade i sin utsatta situation?  

Vidare har AEF tidigare delgivit utredningen de punkter som vi anser vara viktiga att belysa i 
utredningen. ’’Presentation AEF möte Adoptionskommissionen 220325_rev 220328. 

 

AEF ser framemot fortsatt dialog och förutsätter att detta underlag kommer beaktas i den fortsatta 
utredningen.  

 

Vänligen 

AEF 
genom styrelsen 


