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Inledning 
 

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF, sitter med i referensgruppen till utredningen 
”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt”. För mer information om 
utredningen och direktivet se S 2021:08 Adoptionskommissionen | Statens offentliga utredningar 
(gov.se) 

Det första referensgruppsmötet hölls den 21 juni 2022 med agendan att diskutera adoptionsspecifikt 
stöd. Innan mötet hade ett antal rapporter tagits fram som berör vilka behov och vilket stöd som idag 
finns, se länkarna nedan för mer information: 
 

Slutrapport - Adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade, 20220131.pdf (mfof.se) 
Slutrapport - Pilotprojekt med stöd till internationellt adopterade vid ursprungssökning, 20220125.pdf 
(mfof.se) 
Kartläggning och analys - Hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter adoptionsspecifika 
behov hos adopterade, 20220401 (socialstyrelsen.se) 
Forskningsrapport - Hälsa och sociala livsvillkor hos internationellt adopterade i vuxen ålder, 
20220613, (mfof.se) 
 

Vid mötet deltog förutom utredare Anna Singer, Tina Nilsson huvudsekreterare, Christina Sundelöf 
Kellner sekreterare och Anders Tordai sekreterare.  

Föreningar som deltog vid mötet var förutom AEF: Adopterade Koreaners Förening (AKF), 
Chileadoption, Föreningen Forever Families för Sydafrika och Lesotho, Nätverket för 
Bulgarienföreningen för adoptivfamiljer, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn (AFO), 
Transnationellt adopterades riksorganisation (TAR), Sverige-Nepalföreningen samt Swedish Korean 
Adoptees’ Network (SKAN).   
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Generellt 
 

AEF är positiv till de kartläggningar och pilotprojekt som nu genomförs. Det är dock olyckligt att detta 
sker så sent med tanke på att det redan 2003 fanns känd kunskap om den höga psykiska ohälsan och 
alarmerande höga självmordstalen bland internationellt adopterade. Under dessa nästan 20 år har vår 
förening tyvärr förlorat medlemmar genom självmord, haft medlemmar som gjort självmordsförsök och 
flera medlemmar har lidit och lider av psykisk ohälsa av olika slag utan att få adekvat hjälp. 

Utredning och analys är viktiga men vi behöver också säkerställa att det verkligen blir ett adekvat och 
ändamålsenligt stöd som är kunskapsdrivet genom fortsatt forskning och uppföljning.  

Vår förening har, under de 25 år den hittills har funnits, hanterat många av de frågor som tas upp i 
rapporterna såsom sökande efter rötter och ursprung, samtal om upplevelser av utanförskap och 
rasism, social gemenskap med andra med liknande erfarenheter samt lärande om våra 
ursprungskulturer, deras historia och språk. Det har varit en stor uppgift för en liten förening att axla 
och ibland väldigt svårt när vi märkt att adopterade som vänt sig till oss är i desperat behov av 
professionellt stöd, hjälp och ibland även vård.  
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Olika stöd 
Ursprungssökning: 
Stöd vid ursprungssökning är ett mycket viktigt stöd som tidigare har saknats helt varför det är 
glädjande att det idag finns och att Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, tydligt 
uttrycker en önskan om att detta bör utvecklas och permanentas. Det är dock problematiskt att det är 
just MFoF som innehar uppdraget då MFoF varit delaktig i ett icke fungerande system vad gäller 
rättssäkerheten kring internationella adoptioner. Det är problematiskt att stödet ska ges från en 
myndighet som utvecklats ur en organisation som från början hade som uttalat uppdrag att facilitera 
internationella adoptioner, för att långt senare bli en myndighet med tillsynsansvar. En myndighet som 
har vänt bort blicken ifrån återkommande larm om oegentligheter och som även försvårat för 
adopterade att söka sitt ursprung.  
 
Vår erfarenhet av stödet, i den form det idag är utformat, är att översättning av dokument fungerar väl, 
men att samtalsstödet är otillräckligt enligt medlemmar som har sökt och tagit emot det (se vidare 
nedan). Sammanfattningen i slutrapporten för pilotprojektet konstaterar: ”MFoF bedömer att stödet 
under pilotprojektet har kunnat svara mot faktiska behov.” (Sid 3). Detta är ett anmärkningsvärt 
påstående som behöver utvecklas för att bli begripligt. Slutrapporten diskuterar nämligen aldrig hur väl 
målet med stödet för ursprungssökningar har uppnåtts, vilket för majoriteten av brukarna var att hitta 
den sökandes familj och/eller få klarhet i den sökandes ursprung. Cirka 35% av de sökande 
misstänker oegentligheter och MFoF skriver i rapporten att de ”i vissa fall” kunnat hjälpa till att 
klarlägga att inga oegentligheter har skett, medan de ”i många fall” inte kommit vidare på grund av 
bristfällig dokumentation (sid 12). Är det MFoF själva som anser att det är klarlagt att inga 
oegentligheter har skett eller är det de sökande och på vilket sätt har stödet svarat mot faktiska behov 
när endast 27 av 165 ärenden hittills har avslutats och många inte kommit vidare på grund av 
bristfällig dokumentation? 
 
Det är positivt att MFoF nu bygger upp kontaktvägar till ursprungsländer. Dock framgår det inte i 
rapporten hur framgångsrik man har varit. Vi har fått information från medlemmar om att till exempel 
svenska ambassaden i Etiopien inte ansåg att det var deras uppdrag att hjälpa till vid 
ursprungssökningar. Vi uppskattar därför att MFoF lyfter att uppdraget bör förtydligas och utvidgas till 
att även gälla andra viktiga myndigheter och institutioner. 
 
Allt eftersom kontakter och metoder utvecklas så att nya möjligheter tillkommer kan de som nu har 
deltagit i pilotprojektet komma att behöva få möjlighet till förnyat stöd. MFoF bör ha information för 
varje land som uppdateras så att adopterade som så önskar enkelt kan uppdateras om nya 
möjligheter att eventuellt komma vidare i sitt sökande, även om man tidigare kört fast.  
 
Det är också positivt att myndigheten gör en jämställdhetsanalys och har för avsikt att fördjupa den, då 
könsfördelningen är så oroväckande sned.  
 
AEF har vid ett flertal tillfällen lyft hanteringen av förfrågningar från ursprungsländer och uppskattar att 
även MFoF lyfter detta. Idag kommer många förfrågningar till föreningen från bekanta och närstående 
till adopterades biologiska familjer som söker dem, vilket är en komplex och känslig fråga för en liten 
ideell förening att hantera.  
 
 

Att komplettera med: 
DNA 
Vi saknar helt en analys av risker och möjligheter med DNA-testningar som sökmetod och håller med 
MFoF om att denna fråga behöver utredas för att ingå som en del av stödet vid ursprungsökningar. 
Det bör vara ett statligt åtagande att, gärna i samverkan med andra länder som tagit emot barn genom 
internationell adoption, skapa, samordna och förvalta ett register dit adopterade och deras 
ursprungsfamiljer som så önskar, kan vända sig för att söka varandra utan oro för att kommersiella 
eller andra intressen påverkar hanteringen av informationen. Detta ser vi som en central fråga att 
utveckla. 
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Ekonomiskt stöd och stöd på plats.  
Ursprungssökning är en mycket komplex fråga som kräver att flera myndigheter involveras och helst 
ett samarbete med andra länder som också har genomfört adoptioner. Vårt förslag är att UD får ett 
uppdrag att låta ambassaderna i ursprungsländer vara behjälpliga vid ursprungssökningar och att man 
i ursprungsländerna anlitar personal med god lokalkännedom och kontakter som kan bistå med att 
inhämta handlingar från arkiv, domstolar och journaler. Dessutom är det ytterst märkligt att adopterade 
inte får något ekonomiskt bidrag för ursprungssökning medan adoptivföräldrar genom åren fått bidrag 
för att adoptera från andra länder. Vi tycker det är självklart att adopterade bör få ekonomiskt bidrag 
för återresa, stöd av kunnig personal på plats samt tolk. Det är i princip en omöjlig uppgift för en 
enskild adopterad att själv hantera hela situationen på plats.  
  
Hantering av adoptionsdokument och arkivering 
Insamling och hantering av adoptionsdokument behöver genomföras samordnat och vi föreslår att 
Riksarkivet tilldelas uppdraget. Ett sådant uppdrag skulle med fördel kunna inledas med en 
projektperiod där möjligheten ges för olika adoptionsrelaterade verksamheter såsom 
adoptionsorganisationer, såväl som privatpersoner, att lämna in befintliga dokument som berör 
adoptioner såsom juridiska dokument, brevväxlingar, dokumentation kring ursprungsfamiljer och 
anhöriga, etcetera. Idag är våra handlingar utspridda på ett sätt som är helt rättsosäkert. Viktig 
information riskerar att gå förlorad och möjligheten att få klarhet om våra ursprung och identiteter 
omintetgörs därmed. I vår organisation har ett flertal hittat känslig information om andra adopterade i 
sina privata adoptionshandlingar. Ett flertal medlemmar har även erfarit att adoptionsorganisationer till 
stor del motverkat möjligheten att få tillgång till sina egna handlingar om ursprung. 
Som ideell förening hanterar vi i AEF främst eftersökningar från ursprungsfamiljer, vilket också är en 
del av någons förflutna. Däremot tar vi, av etiska skäl, oss inte an uppdraget att hantera olika 
dokument som finns i medlemmars privata ägo, trots att det kanske skulle kunna ge svar på helt 
avgörande frågor för någon, om information som finns där blev tillgänglig. 
 
 

Samtalsstöd 
Samtalsstöd är en bra och viktig insats som har efterfrågats länge och det är positivt att stödet 
förlängts. Som det står i rapporten bör det permanentas, men AEF:s uppfattning är att det även 
behöver utvecklas betydligt. Det är mycket förvånande att MFoF gör en sådan positiv utvärdering i 
slutrapporten av samtalsstödet utan att på ett tydligare sätt beakta det missnöje kring samtalsstödet 
som framkommer. Den här utvärderingen behöver göras om med en tydligare beskrivning och analys 
av vad som brustit enligt brukarna samt en redovisning av hur MFoF planerar att åtgärda nuvarande 
brister. Det bör även utvärderas om uppdraget verkligen ska ligga hos MFoF enligt samma principer 
som nämndes tidigare i relation till MFoF:s historia och adopterades ibland bristande tillit till 
myndigheten. 
 

Att utveckla/komplettera: 
Omfattning och inriktning 
Stödet är idag väldigt begränsat och bör utökas och ges i uppdrag till ett kunskapscentrum eller en 
paraplyorganisation att förvalta som även kan stödja oss föreningar med kunskap och där vi kan bistå 
med kunskap. Idag är stödet endast tänkt som ett komplement till annat stöd och vård, men enligt 
utvärderingen och rapporten om hälsa och sociala livsvillkor framkommer signifikant förhöjda risker för 
adopterade att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Centrala teman för adopterade berör rasism, utsatthet 
och ensamhet. Adoptionen är en del av den adopterades hela liv och en konsekvens av att barn, 
genom statliga beslut, tidigt i livet skiljs från sin ursprungsidentitet och sin ursprungskultur. Därför bör 
adopterades hela psykiska och sociala ohälsa omfattas av stödet. I stället för att vara ett komplement 
till annat, ofta obefintligt, stöd behövs här en helgjuten satsning på en grupp som samhället under mer 
än ett halvt sekel har förbisett och som nu behöver en mer omfattande insats.  
  
Målgrupper 
Det är mycket positivt att man vill utöka det adoptionsspecifika stödet till fler målgrupper och att man 
undersöker möjligheten till gruppsamtal. Man tar vid flera tillfällen upp att adoptivföräldrar kan behöva 
stöd men nämner ingenstans de adopterades närstående. Vi är en stor grupp adopterade vars 
psykiska ohälsa och sociala utsatthet även påverkar våra närstående och inte minst våra barn. Det 
bristande barnperspektiv som präglat tidigare genomföranden av internationella adoptioner behöver 
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brytas så att åtminstone våra kommande generationer får ta del av sina lagstadgade rättigheter. Hur 
länge och i vilka frågor är det tänkt att stödet ska omfatta de adopterades föräldrar och vilka insatser 
kommer våra barn, barnbarn och partners få?  
  
Tillgänglighet 
Vem tar ansvar för att nå ut till de adopterade och hur ska det organiseras? AEF föreslår en 
telefonjour, chatt eller liknande för adoptionsrelaterade frågor som kan informera om stöd och lotsa 
vidare. Idag är det mycket svårt att veta vart man ska vända sig och vi som förening har ingen att 
vända oss till när vi ser att någon av våra medlemmar mår dåligt.  
 
Rasism 
Det är glädjande att flera rapporter nu nämner rasism och diskriminering som en viktig aspekt. Dessa 
frågor är svåra för alla minoriteter men är av uppenbara skäl betydligt mer komplexa för en adopterad 
som i allmänhet avviker inte enbart från majoritetsnormen i samhället utan oftast även inom den egna 
adoptivfamiljen. Utsattheten är livslång och påverkar även de adopterades barn och barnbarn. 
Kunskap, bemötande och stöd i den frågan behöver utvecklas betydligt.  
  
Socialt stöd 
I rapporten om hälsa och sociala livsvillkor beskrivs att de adopterade i större utsträckning än andra 
grupper är ensamma. Här spelar våra föreningar en viktig roll idag och det statliga bidraget till 
adopterades föreningar som tillkom i och med utredningen 2003 har varit mycket värdefullt för 
föreningarnas hållbarhet över tid. Hur det sociala stödet ytterligare kan utvecklas på olika sätt bör 
belysas. Kunskap om kultur, historia och språk i ursprungsländerna efterfrågas i flera sammanhang 
och föreningars roll kan med fördel diskuteras i relation till dessa viktiga områden. 
 

  



 AEF:s Komplettering till Referensgruppsmöte 1 Adoptionskommissionen 

 8 

 

Övrigt 
AEF fick vid mötet information om att Etiopien och Eritrea inte hör till de länder som 
Adoptionskommissionen valt att göra en fördjupad utredning av. AEF anser att detta är en märklig 
prioritering då AEF genom vittnesmål tydligt har kunnat påvisa erfarenheter av grova oegentligheter 
och brott relaterade till adoptioner från Etiopien och Eritrea. En person är dömd i Etiopien för att 
avsiktligt ha vilselett etiopiska familjer att lämna sina barn för adoption, vilket AEF påtalade i ett 
upprop till bland andra MFoF, Socialdepartementet och Adoptionscentrum redan 20181. Såvitt vi vet 
var denne person inblandad i över 100 adoptioner till Sverige på 1970-talet. Etiopien har sedan 2018 
helt stoppat internationella adoptioner efter ett antal allvarliga incidenter i samband med adoptioner till 
andra länder. Vidare har AEF genom sin kartläggning påvisat en stor andel privata adoptioner med 
falsk dokumentation samt oklara kopplingar till såväl svenska biståndsverksamheter som kyrkliga 
samfund med långvariga och intensiva relationer till Etiopien. Allt detta talar för att Etiopien/Eritrea 
verkligen bör ingå i en fördjupad utredning.  

Det är även allvarligt att Adoptionskommissionen inte tagit någon hänsyn till den globala spridningen i 
urvalet av länder att utreda och inte inkluderat något land från Afrika. Det är stora skillnader mellan 
historiska och nuvarande relationer och förutsättningarna för adoptioner från olika delar av världen. 
För att kunna ge korrekta rekommendationer för fortsatta adoptioner och stöd för adopterade, behöver 
Adoptionskommissionen med nödvändighet införskaffa fördjupad kunskap om adoptioner även från 
Afrika.  

 

 

Adopterad etiopiers och eritreaners förening, AEF 

genom styrelsen 

                                                 
1 Det finns ingen svensk lag som skyddar internationellt adopterades rätt att känna till sitt ursprung, 
upprop 2018, https://aefinfo.files.wordpress.com/2018/03/upprop-fracc8an-aef-1803131.pdf  


