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Stockholm 2022-09-01 

Angående Adoptionskommissionens beslut att inte göra en fördjupad 

granskning av adoptioner från Etiopien 
 

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF1, är kritiska till Adoptionskommissionens beslut att 
inte göra en fördjupad granskning av adoptionerna från Etiopien och vill här lyfta varför.  

 

AEF har på begäran fått en sammanställning av Adoptionskommissionens underlag för sin avgränsning av 
ursprungsländer för fördjupad granskning. Där redogörs för utredningsdirektivet (dir. 2021:95) att 
Adoptionskommissionen ska ”utreda och klargöra förekomsten och omfattningen av eventuella 
oegentligheter i förhållande till dels de ursprungsländer varifrån flest internationella adoptioner till Sverige 
skett, dels de ursprungsländer där det finns vetskap eller allvarliga misstankar om att det förekommit 
oegentligheter i adoptionsprocessen.” Vidare tillägger Adoptionskommissionen att de med hänsyn till den 
tid och de resurser de har fått till sitt förfogande behöver avgränsa antalet länder för fördjupad 
granskning. Adoptionskommissionen hänvisar till en promemoria, daterad 2022-04-13, som redogör för 
deras modell för urvalsarbetet.2 

I sin sammanställning skriver Adoptionskommissionen att deras slutsats av arbetet är att det finns mer 
eller mindre tydliga tecken på systematiska oegentligheter för samtliga tio ursprungsländer varifrån det 
adopterats flest barn.3  Adoptionskommissionen anser att förutsättningarna för att göra en objektiv och 
välgrundad analys kommer att vara beroende av tillgången till information som de kan värdera och 
kvalitetssäkra. Vid ett expertgruppsmöte den 2022-04-26 har förutsättningar för granskning av de olika 
länderna diskuterats (besök, tillgång till information, etcetera) och med utgångspunkt i expertgruppens 
diskussion, promemorian och direktivet har Adoptionskommissionen gjort en sammanvägd bedömning 
som utesluter Etiopien ur den fördjupade granskningen.  

  

                                                            

1 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. 

2 ”Urval av ursprungsländer för djupare analys av oegentligheter i Sveriges internationella adoptionsverksamhet” (Komm2022/00200/S 2021:08) 

3 Dessa länder är Chile, Colombia, Etiopien, Indien, Kina, Polen, Sri Lanka, Sydkorea, Thailand och Vietnam 
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Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF, ingår i Adoptionskommissionens referensgrupp och 
deltog i ett uppstartsmöte med Adoptionskommissionen 2022-03-25. AEF framförde då vikten av en 
fördjupad granskning av adoptioner från Etiopien utifrån att:  

- Etiopien är ett av de tio länder varifrån flest adoptioner genomförts. 
- Det finns vetskap och allvarliga misstankar om att det förekommit oegentligheter i 

adoptionsprocesser från Etiopien. 
- Adoptioner från Etiopien har skett över lång tid (från 1960-talet till 2017), 
- Det har förekommit både enskilda adoptioner och adoptioner genom auktoriserade 

sammanslutningar från Etiopien. 
 

Vid det första mötet berättade AEF för Adoptionskommissionen att vi inlett en egen kartläggning bland 
våra medlemmar gällande kännedom om oegentligheter relaterade till adoptioner från Etiopien, resultatet 
av kartläggningen redovisades vid mötet och skickades sedan till Adoptionskommissionen i maj.4 AEF 
berättade att vi har nätverk och kännedom om kontaktvägar för att söka rötter samt att vi har flera 
medlemmar som funnit sina biologiska släktingar i Etiopien som ger möjlighet till information i 
händelseförloppet vid adoptionen. AEF uttryckte också att det finns ett stort intresse hos våra 
medlemmar av att bistå samt ta del av Adoptionskommissionens arbete och att vi gärna vill få fortlöpande 
information. 

Direktivet anger att utredaren ska inhämta kunskap, erfarenheter och synpunkter från bland annat 
adopterade och adopterades intresseföreningar samt ha en referensgrupp för berörda aktörer som ges 
möjlighet att lämna upplysningar och synpunkter. Vid referensgruppens första gemensamma möte, 2022-
06-21, fick referensgruppen information om vilka länder som valts ut för fördjupad kartläggning. Efter 
detta begärde AEF ut underlaget och det är först då AEF får kännedom om ovan nämnda promemoria 
och att expertgruppens utlåtanden varit avgörande för beslutet om urvalet.  

 

AEF anser fortfarande att det är angeläget att Etiopien blir föremål för en fördjupad granskning utifrån 
följande: 

1) En central orsak till att oegentligheter kan förkomma i samband med internationella adoptioner är 
att de sker mellan olika nationer med olika språk, kulturer, rättssystem och vägar för 
kommunikation. Inhämtande, värdering och kvalitetssäkring av information är några av de 
aspekter som ofta brustit i de fall där oegentligheter misstänks eller har konstaterats. Just därför är 
det djupt problematiskt om Adoptionskommissionen väljer bort fördjupad granskning av länder 
med hänvisning till att det kan vara svårt att få fram information. I så fall riskerar utredningen att 
endast befästa och reproducera de brister den är satt att utreda.  
 

2) Det råder stora skillnader i historiska och nuvarande globala maktrelationer mellan olika länder. 
Dessa ojämlikheter har påverkat och påverkar förutsättningarna för adoptioner till Sverige där 
ojämlikheterna mellan Sverige och länder i Afrika är särskilt stora. Därför behöver 
Adoptionskommissionen väga in ett postkolonialt perspektiv i sina analyser, för att kunna göra en 
korrekt bedömning av såväl tidigare som nuvarande och framtida förutsättningar för 
internationella adoptioner. Ur det perspektivet vore en fördjupad granskning av ett afrikanskt land 
särskilt lämpligt.  
 

                                                            

4 Skrivelse till Adoptionskommissionen: Kartläggning och fördjupning av oegentligheter i samband med adoptioner från Etiopien och Eritrea, 2022-

05-30, hämtad från AEF:s hemsida: https://aefinfo.files.wordpress.com/2022/06/skrivelse-till-adoptionskommissionen_kartlacc88ggning-aef.pdf  
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3) I Adoptionskommissionens uppdrag ingår att utreda olika aktörers roller och ansvar i de fall 
oegentligheter har förekommit. AEF har under en längre tid belyst och visat på förekomsten av 
oegentligheter och verkat för att oegentligheterna ska utredas av staten. AEF har adresserat både 
Adoptionscentrum och MFoF utan att någon av verksamheterna har agerat på den information vi 
delgivit dem. Båda dessa verksamheter sitter nu i den expertgrupp som haft inflytande på valet att 
exkludera Etiopien från en fördjupad utredning. Detta finner vi djupt problematiskt. Då ingen 
information om en expertgrupp framgår av direktivet undrar vi över expertgruppens 
sammansättning, kompetens och objektivitet på området. AEF har sökt information om 
expertgruppen via Adoptionskommissionens hemsida men saknar där information om gruppens 
funktion, hur dess medlemmar valts ut samt deras yrkestitlar och verksamhetstillhörighet.5  

 

AEF anser att Etiopien tillhör de länder som bör vara föremål för en fördjupad granskning. 
Adoptionskommissionen måste beakta frågor om globala ojämlikheter både förr och nu, även om det 
innebär en större ansträngning. Annars riskerar utredningen att själv bli en bidragande aktör i ett system 
som skapat och upprätthåller förutsättningar för barn att adopteras på orättvisa, ojämlika och ibland 
avsiktligt felaktiga grunder. 

 

 

Adopterade etiopiers och eritreaners förening 

Genom styrelsen 

                                                            

5 Adoptionskommissionens hemsida, besökt 2022-07-02, https://www.sou.gov.se/s-202108-sveriges-internationella-adoptionsverksamhet-

lardomar-och-vagen/sakkunniga-och-experter/  


