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Det har varit ett spännande år, ett krävande
år och ett år som vi som organisation aldrig
tidigare upplevt.
Världen har fortfarande varit bitvis paralyserad
av den största farsoten sedan spanska sjukan,
med stora konsekvenser som följd för de mest
utsatta i världen. Pandemin har på ett påtagligt
och ovälkommet sätt satt fokus på de ojämlikheter som finns i världen där vi i den rika delen
av världen inte förmått eller velat hjälpa den del
av världen som saknar våra resurser. Följderna
med flera virusmutationer har varit katastrofala
för oss alla. För alla de barn som väntar på en
familj eller som bor på institution har läget varit
svårt då samhällen stängt ner och internationella
resor begränsats. Vi som organisation har varit
tvungna att navigera i en helt ny värld för att
fortsätta sträva mot vårt mål att inga barn ska
växa upp utan en familj. Detta mycket svåra och
prövande arbete har skötts på ett föredömligt
sätt av vårt kansli och den beundran och
tacksamhet jag känner för dem är enorm!
Utöver pandemin har Sveriges största
morgontidning under ett års tid på ett ibland
mycket osakligt och tesdrivande sätt granskat
internationella adoptioner. Regeringen har
tillsatt en utredning som har fått ett balanserat,
och glädjande nog till viss del, framåtblickande
uppdrag och leds av professor Anna Singer från

Wilhelm Kaldo
Förbundsordförande
Adoptionscentrum

Uppsala universitet. Vi hoppas att de slutsatser
som dras kommer kunna leda till ökade möjligheter för adopterade att söka sina rötter och få
den adoptionsspecifika omsorg de ibland
behöver av det allmänna. En annan, ännu större
förhoppning, är att utredningen kan ge klarhet
och trygghet åt alla de som tagit del av mediegranskningen och genom den tvivlat på sin egen
historia. Själv är jag trygg med att utredningen
kommer dela de slutsatser som publicerades
av Statskontoret några veckor innan mediegranskningen påbörjades och där det konstaterades att den modell som i dagsläget används
för internationella adoptioner är den bästa för att
säkerställa ett rättssäkert adoptionsförfarande.
Jag kan också konstatera att mediegranskningen
inte på något sätt, tvärt om till och med, påverkat
potentiella familjer från att anmäla sitt intresse
för att få utökas med ett barn från en annan del
av världen. En mycket glädjande utveckling är
att så fort världen lagt pandemin bakom sig och
lärt sig leva med Covid-19, står vi starkt rustade
att fortsätta vårt enträgna arbete för att inget
barn ska växa upp på institution utan en familj
att kalla sin egen.
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Detta är Adoptionscentrum
Förbundet Adoptionscentrum är en partipolitiskt obunden ideell förening som
grundades 1969. Förbundet har tre verksamhetsområden; förmedling av internationella
adoptioner, medlemsverksamhet och biståndsverksamhet.
Adoptionscentrums högsta beslutande organ är förbundsmötet, som samlas vartannat
år. Mellan förbundsmötena har förbundsstyrelsen i uppgift att driva verksamheten i
enlighet med förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsens ledamöter väljs av förbundsmötet.

VÅR VISION - ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN FAMILJ,
TRYGGHET OCH SIN HISTORIA.
Alla barn i världen har rätt till en familj som är stabil, långsiktig och
trygg. Alla adoptivfamiljer ska ha rätt till stöd och hjälp när så behövs
för att tillmötesgå adopterades särskilda behov. Adopterade ska under
hela sitt liv ha rätt till sin historia, så väldokumenterad som möjligt.
Adoptionscentrum verkar för adopterades rätt, rättssäkra adoptioner
samt är en ledande aktör inom adoptionsfrågor.

FÖRMEDLING

MEDLEMSVERKSAMHET

BISTÅND

Adoptionscentrum har av
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd, MFoF,
auktorisation att förmedla
internationella adoptioner. Över
25 000 barn från drygt 60 länder
har fått en ny familj i Sverige
genom Adoptionscentrum.

Adoptionscentrum har 3 097
medlemsfamiljer i 12 lokalavdelningar. Avdelningarna
anordnar aktiviteter, bedriver
påverkansarbete och utser
delegater till Adoptionscentrums högsta beslutande organ, förbundsmötet. I verksamheten ingår också Resor och
Rötter, där adopterade får stöd i
ursprungssökningar.

Adoptionscentrums bistånd är
inriktat på att förebygga att barn
överges. Biståndsprojekten
arbetar med återförening och
att stötta familjer så att de ska
kunna behålla sina barn. Vi påverkar myndigheter och beslutsfattare för att de institutioner för
barn som ändå finns ska vara
så barnvänliga som möjligt.
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2021 i korthet
2021 blev ett händelserikt år inom förbundets alla tre verksamhetsgrenar.

81

3 091

25

ADOPTIONER

MEDLEMMAR

BISTÅNDSPROJEKT

12

LOKALAVDELNINGAR

ANTAL GENOMFÖRDA ADOPTIONER 2021

SERBIEN
12

SYDKOREA
19
TAIWAN
2
FILIPPINERNA
7

INDIEN
1
THAILAND
4

COLOMBIA
6

MADAGASKAR
2
SYDAFRIKA
20

59%

LESOTHO
3

73%

AV BARNEN
HADE EJ FYLLT
3 ÅR

79%

89%

89%

av de som adopterat uppger
att det är mycket sannolikt att
de kommer att rekommendera
Adoptionscentrum till andra i
adoptionstankar.

av de som adopterat anser
att Adoptionscentrum har
en hög sakkunskap inom
adoptionsområdet.

av Adoptionscentrums anställda
är stolta över att arbeta i
Adoptionscentrum.

VIETNAM
5

27%

6/81
AV BARNEN KOM TILL
ENSAMSTÅENDE
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Adoptionscentrums arbete med risker
Ett hållbart arbetssätt och effektivt antikorruptionsarbete är
en viktig förutsättning både för biståndsverksamhet och för
rättssäkra adoptioner från andra länder. Sedan 2019 har
Adoptionscentrum arbetat med att förbättra och utveckla
riskmatriser för att kvantifiera och analysera potentiella
risker för alla sambetsländer och partners. Det som bedöms
är bland annat det politiska läget, rättsprocessen i landet
samt risken för korruption bland alla olika aktörer. Under
2021 har en gedigen genomgång och uppdatering av alla
riskmatriser gjorts inför årets auktorisationsprocess. Årets
fokus för adoptionsverksamheten har varit att lyfta in barnrättsperspektivet i alla delar av analysen i de länder där vi
söker auktorisation.
FÖREBYGGA, HANTERA OCH ÅTGÄRDA

Adoptionscentrum har arbetat vidare med hur vi ska
förebygga, hantera och åtgärda eventuella misstankar om
korruption och brister som kan uppdagas inom våra olika
verksamhetsgrenar. Adoptionscentrums process för internstyrning och kontroll har uppdaterats och sammanställts i
ett övergripande dokument för att tydliggöra såväl de externa
som de interna regelverken
och kontrollmekanismerna
som reglerar verksamheten.
Därutöver har en sammanställning med finansiella och
administrativa rutiner för
biståndsverksamheten tagits
fram, där bland annat en ny
uppförandekod ingår. I alla
biståndsprojekt agerar vi i
enlighet med biståndspolicyn
för ett hållbart användande av
jordens resurser. Miljö- och
klimatperspektivet har integrerats i biståndsprogrammet.
Ett exempel i vårt förebyggande arbete är att vi valt att
avvakta med att söka ordinarie
auktorisation för Vietnam. Vi
ansökte endast om auktorisation för att avsluta ett
adoptionsärende i landet. De
adoptioner vi har genomfört
följer Haagkonventionen,

samt regler och lagar i Sverige och i Vietnam. Vår uppfattning är dock att det kan finnas en potentiell risk med att det i
Vietnam är tillåtet att ge gåvor direkt till barnhemmen, som
kompensation för att de inte erhåller ersättning för barn med
särskilda behov. Vissa mottagarländer tillåter det förfaringsättet men inte Sverige. Vi skulle önska att Vietnam ändrar sitt
system och att alla betalningar till
barnhemmen går direkt genom centralmyndigheten.
Adoptionscentrums ställningstagande i denna fråga är en
försiktighetsåtgärd och ett försök att förebygga potentiella
korruptionsrisker i Vietnam.
UTBILDNING

Årets utbildning har fokuserat på Barnkonventionen och
artikel 8 som handlar om barns rätt till sitt ursprung. Ett
gemensamt seminarium där både bistånds- och förmedlingsverksamheten deltog anordnades. Vi utgick från ett webbinarium anordnat av Child Identity Protection som handlar
om att respektera barns rätt till identitet. Flera experter och
forskare presenterade olika perspektiv och vi diskuterade
vad vi kan tillämpa i vårt förebyggande arbete.

Biståndsgruppen genomför regelbundet uppföljningsbesök. Här besöker Ruby Rout, vår medarbetare
i Indien, en av våra partners för att diskutera uppföljning av risker. Hur man ska arbeta hållbart och
bekämpa alla former av korruption är en ständigt levande diskussion med våra samarbetspartnersbia.
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Vad styr Adoptionscentrum?
Adoptionscentrums arbete regleras av nationella och internationella lagar,
konventioner och regelverk. De viktigaste styrdokumenten och engagemangen
visas i bilden nedan.

FÖRMEDLING

BISTÅND

GLOBALA MÅLEN
PARISAGENDAN

EXTERNT

HAAGKONVENTIONEN
OM INTERNATIONELL
ADOPTIONSFÖRMEDLING

UN GUIDELINES FOR
ALTERNATIVE CARE

BARNKONVENTIONEN

LIA
SOCIALTJÄNSTLAGEN

SIDAS RIKTLINJER FÖR
ADOPTIONSORGANISATIONERNAS
UTVECKLINGSSAMARBETE
FORUMCIV’s ALLMÄNNA
RIKTLINJER

STADGAR

INTERNT

UPPFÖRANDEKOD

RISKMATRISER PER
SAMARBETSLAND

INTRESSEPOLITISKT
PROGRAM
ANTIKORRUPTIONSPOLICY

PROGRAMFÖRKLARING

AVVIKELSERAPPORTERING

BARNRÄTTSPOLICY

BISTÅNDSPOLICY

REPRESENTATIONSPOLICY

THEORY OF CHANGE

RISKPOLICY

JÄVSSPOLICY

UNICEF

ENGAGEMANG

EURADOPT
NORDIC ADOPTION COUNCIL

NÄTVERKET FÖR
BARNKONVENTIONEN

COLOMBIAGRUPPEN
FORUMCIV
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Långsiktig satsning på medlemsverksamheten
MEDLEM HELA LIVET

AKTIVITETER

För att Adoptionscentrum ska fortsätta att vara en trovärdig
röst i adoptionsfrågor och kunna driva frågor kring adopterades
och adoptivföräldrars rättigheter behöver organisationen
vara stark. Varje medlem är viktig och vi satsar på ett tydligt
medlemsperspektiv. I linje med det lanserade kansliet
"Medlem hela livet" under 2021 för att understryka vikten av
att ha relevant verksamhet för medlemmar genom hela livet.

Ett exempel på en lyckad aktivitet är AC-Medlem
Östergötlands temadag om Resor och Rötter som bjöd
på många perspektiv.

Antalet medlemmar i Adoptionscentrum minskade jämfört
med 2020, från 3507 till 3091, en minskning med 416 medlemmar. Sedan 2006 har vi sett ett minskat antal medlemmar
varje år och målet är att bryta nedgången. 2020 påbörjades
en långsiktig satsning på medlemsverksamheten, beslutad
av förbundsstyrelsen. Denna satsning gör att medlemsverksamheten drivs med underskott och varje år belastas
Adoptionscentrums fonder för att täcka underskottet. Vår
långsiktiga förhoppning är att vi ska erhålla delfinansiering
genom statligt stöd för vår viktiga medlems- och ursprungssökningsverksamhet, "Resor och Rötter", på liknande sätt
som det stöd som finns i Finland, Danmark och Norge.

En söndag i november samlades ett femtontal medlemmar
för att lära sig mer om röttersökningar och återresor. Under
dagen fick deltagarna ta del av olika sätt att förhålla sig till
ursprung.
Dagen började med att Johanna Annerbäck, forskare vid
Linköpings universitet, berättade om resultaten från sina
djupintervjuer med unga adopterade som söker sina rötter.
Hon följdes av Stina Lundkvist, mamma till tre adopterade
barn, som höll en inspirerande föreläsning om hur hon och
hennes man låter ursprungslandets kultur vara en del av
familjens vardag.
Från kansliets Resor och Rötteravdelning kom Sandra
Stendahl. Hon berättade både om hur röttersökningar går
till och om egna erfarenheter från sina två återresor.
Precis som på alla bra konferenser var rasterna minst lika
givande. Aktivitetsgruppen bjöd på både frukost, lunch
och fika så att medlemmarna fick chans att umgås.

YTTERLIGARE ETT ÅR MED PANDEMI FÖR
LOKALAVDELNINGARNA

NYTT FÖR ADOPTIONSCENTRUM UPPLAND
FRÅN OCH MED 2021!

I slutet av 2021 var vi 12 lokalavdelningar inklusive
Andra exempel på aktiviteter som lokalavdelningar erbjuder
AC- Medlem. För att bibehålla verksamhet inom förbundet,
är olika familjeaktiviteter, öppen förskola, mammor och
trots sjunkande medlemstal, har arbetet med en central
pappor på vift, riktat stöd till familjer, se bilden nedan, som
medlemsverksamhet ”AC Medlem” fortsatt att utvecklas.
kommit hem med sina barn, bibilioteksverksamhet med
Syftet med AC Medlem är att samla medlemmar från
böcker som handlar om adoption.
de lokalavdelningar som inte längre mäktat med att driva
verksamhet som egen juridiska person, men
där det finns eldsjälar som vill fortsätta att
Överenskommelse mellan Adoptionscentrum Uppland
anordna aktiviteter.
och Adoption & familjekompetens 2021-2023
Lokalavdelningar anordnar under normala
förhållanden många aktiviteter, men under pandemin har de behövt lägga om sin
verksamhet och bli mer digitala. Trots det har
många aktiveter genomförts och ibland har
aktiviteter också anordnats där medlemmar
kunnat träffas.

Bakgrund
I Socialtjänstlagen framgår att adopterade och
adoptivfamiljer har rätt till särskilt stöd.
Som ett komplement till denna lag har AC-Uppland därför
under 2020 bedrivit ett pilotprojekt tillsammans med
Adoption & familjekompetens. Vi har när vi utvärderat
pilotprojektet insett att det för oss adoptivfamiljer och
vuxenadopterad behövs ett extrastöd vid bl.a. kontakter med
olika instanser. Projektet gäller stöd vid kontakt vid själva
adoptionen, senare med förskola, skola, socialtjänst, BUP
eller liknande som finns runt familjen sett ur ett
livscykelperspektiv. Innan Adoption & familjekompetens åtar
sig ett uppdrag kommer de att göra ett bedömningssamtal
för att se om hjälp kommer att rymmas inom nedan punkter.

Adoption & familjekompetens bistår
före och under adoptionen med:
• Att ge familjen stöd inför hämtning av specifikt barn.
• Att ge familjen råd och stöd via Skype i samband med
hämtning av barn i ursprungsland.
Adoption & familjekompetens följer sedan upp dessa familjer
en gång per år. Givetvis sker detta på frivillig basis.
Dessa två punkter ovan plus uppföljning av dessa sponsras
helt av AC-Uppland. Uppföljning kan även gälla de familjer
som redan är hemma med sitt barn.

Adoption & familjekompetens bistår
efter adoptionen med:
• Att ge råd och stödsamtal till familjer och vuxna
adopterade.
• Att stödja familjer och vuxna adopterade i kontakter med
olika typer av skrivelser, intyg, ansökningar till myndigheter m. m.
• Att hjälpa familjer och vuxna adopterade med olika typer
av skrivelser, intyg, ansökningar till myndigheter mm.
Adoptionscentrum Uppland sponsrar de familjer som
kommer att behöva hjälp och stöd med hälften av
kostnaderna, dock kommer det att sättas ett tak på 6-8 timmar per familj och år. Antalet timmar är baserat på bedömningssamtalet som gjordes inledningsvis i processen.

Syfte
Bidraget är ett finansiellt stöd för de medlemsfamiljer som
söker hjälp via Adoption & familjekompetens. På så vis vill vi
skapa förutsättningar för ett livscykelperspektiv med riktade
insatser före, under och efter adoptionen.
Adoption & familjekompetens
Verksamhetsansvarig: Gunilla Cederholm Wilhelmsson
adoption.familj@telia.com
018-10 01 23 eller 070-386 72 57
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Påverkansarbete
INTRESSEPOLITISKA PROGRAMMET UPPDATERADES

Sedan många år tillbaka har Adoptionscentrum ett intressepolitiskt program där vi samlat alla våra intressefrågor, bland
annat för att på ett enkelt sätt kunna presentera dem för
politiker och beslutsfattare. Under året har en uppdatering
gjorts där den viktigaste förändringen är att de adopterades
rättigheter lyfts fram på ett tydligare sätt. Adoptionscentrums
intressepolitiska program kan sammanfattas i följande
punkter:
•

Adopterades rättigheter såsom PAS (Post Adoption
Service) - stöd och rätt till sitt ursprung.Vi önskar ett
bidrag, på samma sätt som adoptivfamiljer får adoptionsbidrag, till de omkostnader som uppkommer i
samband med ursprungssökning. Vidare önskar vi att
de två projekt som idag pågår i MFoF:s regi (kostnadsfritt samtalsstöd och kostnadsfritt individuellt
stöd i samband med ursprungssökning), permanentas
och vidareutvecklas. Vi föreslår att adoptionsspecifika
DNA-banker såväl i Sverige som i ursprungsländerna
inrättas. Vi föreslår vidare att hanteringen av ”kopia
av adoptionshandlingar” flyttas till myndighet, men att
man använder vår kompetens för att stödja den adopterade att tolka och förstå innehållet i dokumentationen.
Vi föreslår också att ett statsbidrag införs för den rötterverksamhet som Adoptionscentrum bedriver idag.

•

Adoptivfamiljers rättigheter såsom tillgång till stöd
före, under och efter adoptionen

•

Barn har rätt till familj. Barnhem är inget hem för barn
- Biståndsarbete genom Föräldralösa Barn

•

Nej till rasism och främlingsfientlighet

AUTOGIRO
Under 2021 erbjöds möjlighet att betala
medlemsavgiften via autogiro. Autogiro är
ett modernare betalningssätt som förenklar för
medlemmar och för Adoptionscentrum. För varje
medlem som går över till Autogiro frigörs tid som
kan läggas på medlemsverksamhet istället och
dessutom sänks förbundets kostnader.

Våra åsikter är efterfrågade
och viktiga
Under året har Adoptionscentrum varit
remissinstans till två statliga utredningar,
SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan
och SOU 2021:56 Nya regler om utländska
föräldraskap och adoption i vissa fall. I den
första utredningen välkomnar vi förslaget
att adoptivföräldrar föreslås få tillfällig föräldrapenning för medverkan i introduktion
av barnets behov av hjälp med vård-eller
behandlingsåtgärder i förskola/skola/fritidshem/annan pedagogisk verksamhet. I den
andra utredningen välkomnar vi de förslag
som syftar till att tillgodose barnets rättigheter
enligt Barnkonventionen och den europeiska
konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (EKMR). Frågan om surrogatarrangemang diskuteras i utredningen, men
Adoptionscentrum väljer att, i detta yttrande,
inte ta ställning till själva företeelsen. Vi uppmanade dock utredningen att ytterligare en
gång nogsamt tänka igenom vilken form av
ersättning som ska accepteras vid surrogatarrangemang.
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
har efterfrågat våra åsikter inför deras fortsatta arbete med strategi för psykisk hälsa
och suicidprevention. Adoptionscentrum
svarade att det är önskvärt med ett centralt
resurscenter där särskild kompetens om
adoptionsrelaterade frågor finns samlad,
stödet ska erbjudas enkelt och vara kostnadsfritt. Det är också önskvärt med modeller
för förebyggande åtgärder inom området.
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Adoptionscentrums dryga 25 års erfarenhet av
röttersökning gör att många vill lyssna på vad
vi har att berätta
VÅRA NORDISKA GRANNAR VILL HÖRA MER OM RESOR
OCH RÖTTER

Under hösten besökte tre medarbetare från Interpedia,
Finland, oss på kansliet. Resor och Rötter presenterade
verksamheten, därefter följde diskussion och erfarenhetsutbyte. Särskilt intressant för oss att ta del av är att i Finland
är det lagkrav på att adoptionsorganisationerna tillsammans
med den adopterade ska gå igenom adoptionshandlingarna.
Vi anser att Sverige borde ta efter det arbetssättet. Adoptionscentrums erfarenhet och kunskap, både vad gäller
de kulturella aspekterna i landet och tiden då adoptionen
genomfördes, kan hjälpa den adopterade att bättre förstå
sin bakgrund.
Senare under hösten besökte DIA, Danish International
Adoption, oss med anledning av att de har fått statsbidrag
för att utveckla sin PAS-verksamhet. DIA ville ta del av och
lära sig mer om vårt arbetssätt och den erfarenhet som vi har
i Sverige vad gäller röttersöksverksamheten.
FÖRBEREDELSER INFÖR KOMMANDE RÖTTERSÖKNING
I SYDAFRIKA

Nu när de första adopterade från Sydafrika börjar bli vuxna
utvecklar Adoptionscentrum och vår samarbetsorganisation
i Sydafrika, Abba, ett samarbete kring röttersökningar och
uppsökningar (där den biologiska familjen önskar kontakt).
Vi har delat med oss av vår erfarenhet och Abba är i full färd
med att arbeta fram och utveckla sitt arbetssätt för att förbereda de adopterade och den biologiska familjen så att möten
med de biologiska familjerna ska bli så bra som möjligt.

kontakter som underlättar att hitta den biologiska familjen.
Dessa länder är Colombia, Sydafrika, Sydkorea, Serbien
samt till dels Etiopien, Vietnam och Ryssland. För övriga
länder hänvisar vi adopterade till MFoF:s ursprungsprojekt.

Föreläsning Globalkonferensen,
ICAB, Filippinerna
Våren 2021 fick Resor och Rötter en förfrågan
från Filippinernas centralmyndighet ICAB om att
bidra med en programpunkt på temat Reconciling
adoption, Race and Cultural Identity. 900 deltagare
världen över deltog i konferensen. Sandra
Stendahl och Anna Guwert från Adoptionscentrum
presenterade Resor och Rötters verksamhet samt
diskuterade olika perspektiv runt adopterades
identitetsskapande bla a i termer av biologiska
och kulturella rötter. Konferensen avslutades med
en paneldiskussion där Anna och Sandra deltog.

RESOR OCH RÖTTER HAR ÄNDRAT ARBETSSÄTT

Under året har Resor och Rötter utarbetat ett nytt arbetssätt
där fokus i ännu högre grad är på det stöd vi ger i den förberedande workshop som är obligatorisk för alla adopterade
som vill söka rötter via oss. Vi på Adoptionscentrum vet av
erfarenhet att man tillsammans med andra i samma situation,
genom samtal, förberedelser och reflektion bättre kan hantera
de känslor som en eventuell röttersökning kan väcka. Stödet
och workshop erbjuds alla som är medlemmar. Vad gäller
kontakterna med myndigheter och organisationer i ursprungsländerna fokuserar vi på de länder där vi har särskilda

Sandra Stendahl (nederst i bilden) delar med sig
av sina erfarenheter
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Resor och rötter 2021

4

21

förberedande digitala workshops
för röttersökning genomfördes med
totalt ett 50-tal deltagare

adopterade blev uppsökta av sin
biologiska familj.

2

191

38

inställda återresor till Sydkorea
och Colombia på grund av pandemin

adopterade har fått sina
adoptionsdokument kopierade.

adopterade sökte rötter
med vår hjälp

Tankar från medlem om biologiskt ursprung
MARIA ANDERSSON TYCKER ATT DET ÄR BRA ATT
DEN FÖRBEREDANDE WORKSHOPPEN VID RÖTTERSÖK
ÄR OBLIGATORISK

Ivrigt skickade jag ett svar med förhoppning att snart få
höra av henne igen.

Medlemskapet i Adoptionscentrum gav mig under 2021
en möjlighet att starta en rötterssökning. Rötterssökningen
inleddes med en workshop där jag tillsammans med andra
adopterade fick en bra inblick i vad det innebär att söka sina
rötter. Även om jag redan tänkt igenom beslutet noggrant
och redan bestämt mig för att starta sökandet efter mina
rötter tycker jag att det var bra att denna workshop var
obligatorisk. Detta eftersom det under vår workshop blev
tydligt att processen kan vara mycket överväldigande och
mer svårhanterad än förväntat.

2022 inleddes med att jag fick ett svar från Sydkorea. Denna
gång från min biologiska pappa!? En person som jag aldrig
trodde jag skulle få kontakt med. Nervöst läste jag igenom
brevet och jag kan inte beskriva det som något annat än helt
fantastiskt. Jag ler varje gång jag tänker på det. Hans svar
gav mig en tillfredställelse och frid som inte går att beskriva
och jag ser så oerhört mycket fram emot framtida korrespondens och att få veta mer om min familj. Dessutom har min
familj utökats, inte bara med två biologiska föräldrar men
även två helsystrar, en systerson och en systerdotter. För
mig känns det onekligen speciellt då jag i Sverige enbart har
halv- och styvsyskon. Och ingen ser ut som jag själv. Att se
hur olika familjemedlemmar brås på varandra och är varandra lika är något som alltid fascinerat mig, förmodligen för
att jag aldrig upplevt det själv. Men nu kan även jag relatera
till det.
Jag är så glad att jag startade denna process och om möjligt
tror jag min familj och mina vänner här i Sverige är än mer
glada. Det är helt fantastiskt att via Adoptionscentrum få
en möjlighet att uppleva denna resa tillsammans, säger
Maria Andersson.

Efter att jag skickat in alla handlingar gick det väldigt
snabbt. Inom kort hade man lokaliserat min biologiska
mamma, vilket var en lättnad. Jag var rädd för att det skulle
bli en utdragen process där jag under en längre tid skulle
behöva leva i ovisshet. Fram tills 2021 hade jag inte lagt någon större vikt vid mina rötter, men när jag väl valt att starta
denna process fanns det en viss förväntan och jag väntade
med spänning på resultatet.
Året avslutades med att jag mottog ett brev från min biologiska mamma. En märklig känsla, surrealistisk.

MEDLEM
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Tankar från medlem om kulturellt ursprung
När familjen Ljungkvist blev familj via Adoptionscentrum bestämde de sig från början att
göra barnen redo för omgivningens frågor och de egna funderingarna om ursprungslandet.
Stina och Magnus förhållningssätt har varit att på alla upptänkliga sätt göra Korea så närvarande i familjens vardag
som möjligt. Det har skett genom allt från deltagande i
kulturarrangemang, regelbunden kontakt med barnens fosterfamiljer och resor till Korea till att barnen går på Koreanska skolan på lördagar, får modersmålsundervisning och att
familjen under en period har haft en koreansk inneboende.
Det har också resulterat i att Magnus och Stina fått varsitt
fritidsintresse kopplat till Korea. Han fastnade för maten och
skapade Facebookgruppen Koreansk mat, som idag har ca
5000 medlemmar som alla delar hans intresse för koreansk
matlagning. För Stina resulterade stöttandet av barnens
deltagande i Koreanska skolan i ett stort intresse för det Koreanska språket, med studier bl a på Stockholms universitet.
-Det är det som är lyxen med att bo i en storstad, i Stockholm finns ett stort utbud. Olle började i Koreanska skolan,
som har verksamhet för koreanska barn på lördagar, när han
var 4 år. Då var nästan inga adopterade barn där och lärarna

pratade väldigt lite svenska. Så för att stötta Olle så blev jag
tvungen att själv lära mig lite koreanska, säger Stina. Men
det viktigaste med koreanska skolan är inte språkundervisningen utan att det är en miljö där det koreanska är det
självklara och att våra barn fått möta både vuxna och barn
som de kan identifiera sig med.
Genom strategin att själva vara engagerade i Korea och att
överskölja barnen med så mycket som möjligt av koreansk
mat, språk, kultur och människor med rötter i Korea,
försöker Stina och Magnus öka barnens valmöjligheter
när det gäller förhållningssättet till ursprungslandet och
de biologiska rötterna.
-Jag brukar jämföra det med konfirmation. Mina föräldrar
gick ur kyrkan innan jag föddes och jag är inte döpt, eftersom de inte ville tvinga på mig en religion. Men det gjorde
också att jag inte konfirmerade mig även om jag innerst inne
kanske hade velat det. Det var så mycket svårare att aktivt
säga ja till att konfirmeras, än det hade varit att säga nej.

Stina menar att istället för att passivt säga att barnen får söka sina rötter – om de vill,
behöver adoptivföräldrar starkare ta ställning för att göra intresset för ursprungslandet
och de biologiska rötterna till en självklar del av vardagen.
Föräldrar behöver också ha en strategi för hur
de tar ansvar för konsekvenserna av det barnen
möter i kontakten med den biologiska familjen,
oavsett om det är misär, ovilja till kontakt eller
översvallande kärlek. Bara då blir det lika lätt att
välja att söka sina rötter som att välja att avstå.

Att göra Korea till en del av vardagen är ett sätt
för Stina och hennes man att göra det lättare för
barnen att söka upp den biologiska familjen, den
dag de så vill, och för att barnen med självklarhet
ska kunna svara på frågan Var kommer du ifrån
egentligen?

FÖRMEDLING
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Ännu ett ”corona-år” som har påverkat
förmedlingsverksamheten
Trots att våra samarbetsländer drabbades hårt av pandemin även under 2021
blev antalet förmedlade adoptioner bättre än förväntat. Vi förmedlade under förra
året 81 adoptioner från elva länder. Det är tre gånger fler adoptioner än någon
annan nordisk organisation.
Under förra året kunde vi börja se de svåra sociala konsekvenserna som pandemin lett till, med fler barn på institution
och med allt längre vistelsetider då utredningarna av barnens
bakgrund dragit ut på tiden. Detta har i sin tur lett till att
de barn som slutligen blir
färdigutredda och aktuella
för adoption har blivit äldre.
Även väntetiderna för våra
adoptionssökande har i de
flesta av våra samarbetsländer blivit längre. Samtidigt
ser vi, för första gången på
många år, att antalet internationella adoptioner har
ökat under 2021, inte bara
i Sverige, utan även i våra
nordiska grannländer.

fler barn omhändertas och överges och det ligger nära till
hands att tro att behoven av internationell adoption inte
kommer att minska på kort sikt. Adoptionscentrums ambition är dels att arbeta för ett ökat intresse för internationell
adoption i Sverige, dels för
att flera av våra sökande ska
ta emot de barn som behöver
familj genom internationell
adoption just nu.
FORTSATT FOKUS PÅ DIGITAL INFORMATION

Att fortsätta utveckla vår
digitala kommunikation
och använda oss av de
olika kanaler som finns har
varit en naturlig väg att gå,
i takt med att även våra
ANPASSNING TILL DET NYA
samarbetskontakter ute i
NORMALA
världen har blivit alltmer
Trots den tuffa situationen
digitaliserade. Vi har under
Förmedlingsgruppen på Adoptionscentrum under en teambuilding-aktivitet året haft digitala möten med
i många av våra samarbetspå Nationalmuseum i Stockholm. bia.
länder kan vi se att både
våra medarbetare i utlandet,
myndigheter och samarkontaktpersoner på mynbetsorganisationer har blivit allt bättre på att anpassa sina
digheter och i samarbetsorganisationer. Vi har också kunnat
verksamheter till en ny vardag i pandemins tecken. På
erbjuda våra medlemmar och sökande föreläsningar och
Adoptionscentrum har arbetet för att hitta flexibla rutiner,
informationsträffar där medarbetarna och kontaktpersonerna
och på kort varsel kunna anpassa verksamheten till ändrafrån våra samarbetsländer har deltagit för att ge en närmare
de förhållanden, fortsatt och förbättrats. Vi kunde slutföra
inblick i deras verklighet och vardag.
många av de adoptionsprocesser som försenades under
2020, och allt fler länder öppnade upp så att familjer kunde
Vi anordnade under 2021 nio digitala ”Nyfiken på adoption”
resa dit. Däremot har Adoptionscentrums landansvariga i
och detta populära informationsmöte med våra adoptionsprincip helt avstått från resor till samarbetsländerna, dels
rådgivare har nu utvecklats ännu mer och går att ta del av
på grund av de karantänsregler som fortfarande råder på de
även på engelska. Adoptionernas Dag i november genomflesta platser och, framför allt, ur smittspridningssynpunkt.
fördes också digitalt, och i samband med denna händelse
lanserades en ny skrift i adoptionsorganisationernas gemenVi kan se att den sociala utvecklingen i många av våra samsamma skriftserie: ”Ett nytt modersmål” av Lena Höglund
arbetsländer har stagnerat och gått tillbaka under pandemin,
Santamarta. Lena höll också en digital föreläsning om
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adopterade barns särskilda språkutveckling och hur man
som förälder kan förstå och stödja barnet på dess väg in i det
svenska språket.
FÖRÄNDRINGAR INOM FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN

Adoptionscentrum har fått förtroendet att ta över samarbetet med organisationen Good Shepherd Welfare St. Lucy
Center i Taiwan, då Barnens Vänner i Piteå tyvärr lägger

14

ner sin verksamhet. Vi har också ansökt om auktorisation
från MFoF för att kunna återuppta vårt samarbete med
Montenegro, på uppmaning av centralmyndigheten i landet.
Samtidigt har vi fattat beslut om att inte fortsätta adoptionssamarbetet med Kina och Zambia. Vi har sökt auktorisation
för att slutföra ett ärende i Vietnam och därefter kommer
även det samarbetet att avslutas.

Hur går en adoption till?
Att adoptera är en fantastisk möjlighet och sätt att bilda familj på. Här kan du följa
adoptionsprocessen i olika steg och få en översiktlig bild över hur den går till. Tiden
varierar från land till land och ärende till ärende.

FÖRMEDLING
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Karl och Calle väntade barn i mer än sju år
Karl och Calle fick sitt barnbesked i mars 2020, i Colombia väntade 20 månader Isaac
på dem. Den sjätte samma månad bekräftades det att Covid 19 nått landet.
Isaac har hunnit bli 2 år och 9 månader när vi möter familjen
hemma i lägenheten utanför Stockholm. Orden bubblar ur
honom ömsom på svenska ömsom på spanska.
-Det går i ett, säger pappa Calle, och ser förtjust, men
möjligtvis lite trött ut.

Den första dagen var fylld av skratt och lek, men på kvällen
grät Isaac och ropade efter sin fostermamma. Nästa morgon
var det som om han hade gråtit färdigt. Det visade sig
att fosterföräldrarna hade förberett Isaac väl på hans nya
tillvaro.

När Isaac somnat och Papa (Karl) och Papi (Calle) pustar
ut över en kopp te minns det sin resa till att bli en familj.
-Vi gifte oss 2014 för att vi älskade varandra, naturligtvis,
men också för att vi skulle ha en chans att bli föräldrar,
säger Karl.

De stannade sex veckor i Colombia och använde tiden väl.
När det var dags att åka hem tyckte familjen att de lärt känna
varandra och anpassningen till vardagen i Sverige har gått
över förväntan.

De valde Colombia eftersom Adoptionscentrum kan skicka
ansökningar från samkönade par till landet, och 2020 fick de
besked om att de utsetts till föräldrar. I samma veva stängde
Colombia ner på grund av pandemin.
-Det var en märklig situation. Vi visste ju att han fanns där
och vi visste att vi skulle bli hans föräldrar. Men vi visste
inte när vi skulle få åka till honom, om det skulle ta en
månad eller ett år, säger Calle.
Karl och Calle fick veta att han bodde hos en fosterfamilj
som verkade ta väl hand om honom, och de fick flera kort
på sin son. 20 månader gammal tittar en allvarlig Isaac in
i kameran klädd i skjorta och kavaj.
-Den där bilden skrev vi ut och satte upp på olika ställen
hemma i lägenheten. På så sätt hoppades vi att det skulle
kännas mer verkligt att vi skulle bli föräldrar, säger Karl.
Månaderna gick, Karl och Calle skickade filmer och gosedjur, men från Colombia hördes ingenting.
-Men så i slutet av sommaren fick vi en uppdatering om
att han var ok. Vi fick också ett filmklipp på Isaac, berättar
Karl.
I oktober öppnade Colombia så till slut, Calle och Karl satte
sig på planet för att äntligen få träffa sin son.
-På grund av restriktionerna fick vi varken träffa psykologen
som jobbat med honom eller socialarbetarna. En socialarbetare kom till vårt hotell med Isaac och vi fick ta emot honom
på rummet. Så fort hon sett att vi fått kontakt med varandra
smet hon ut och vi blev ensamma, berättar Karl.

Foto: Margareta Bloom Sandebäck bia.
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Internationella samarbeten blir ännu viktigare
i tider av Pandemi
NORDIC ADOPTION COUNCIL (NAC) 2021

NAC är en samarbetsorganisation för de nordisak adoptionsorganisationerna. NACs arbete har under 2021 påverkats
av pandemin som drabbat hela världen. Inga fysiska möten
kunde hållas under året men i gengäld hade styrelsen flera digitala möten som hölls i januari, februari, mars, maj, augusti
och september.
WEBINARIER ANORDNADE AV NAC

Två intressanta och lärorika webinarier arrangerades för
NACs medlemmar under 2021:
• 27 maj höll den spanska forskaren Jesús Palacios en
föreläsning om barns återhämtning efter adoptionen.
• 17 november presenterade läkaren och forskaren
Anneke JG Vinke från Nederländerna aktuell
forskning om föräldraskap genom internationell
adoption, matchning mellan adoptivföräldrar och
barn och Post Adoption Service, PAS.

Under pandemin har EurAdopt blivit en extra värdefull
resurs. Då det inte varit möjligt att göra kontaktresor till
ursprungsländerna har detta kontaktnät varit ovärderligt
för att inhämta kunskap och hålla sig à jour med utvecklingen i ursprungsländerna. Det har hjälpt oss att kunna
göra bedömningar och analyser av adoptionsverksamheten
i ursprungsländerna. Under pandemin har även situationen
i medlemsländerna haft fokus. Några frågor som haft stort
utrymme i Euradopt under senaste året var särskilt pågående medierapportering och utredningar i medlemsländerna
angående adoptioner förr och nu.
Den konferens som vanligtvis anordnas vartannat år kunde
varken hållas 2020 eller 2021 utan sköts fram till 2022 för
att förhoppningsvis då kunna hållas fysiskt.

EURADOPT 2021

EurAdopt är en samarbetsorganisation som består att ett
25-tal adoptionsorganisationer i 13 länder. Under snart 30
år har EurAdopt varit pådrivande för rättssäkra och etiska
adoptioner i enlighet med Haagkonventionen om barns
skydd och samarbete vid internationella adoption och FNs
barnkonvention. På grund av pandemin hölls alla aktiviteter
digitalt under 2021. Kerstin Gedung och Ida Wilhelmsson
representerade Adoptionscentrum vid organisationens årsmöte.
Ida Wilhelmsson har dessutom deltagit som de svenska
adoptionsorganisationernas representant i EurAdopts council
som håller möte var fjärde månad.

Haagkonventionen
Euradopt och NAC tar aktiv del i arbetet som bedrivs av
Haagkonventionens permanenta byrå. Som exempel kan
nämnas att NAC är en aktiv partner i arbetsgruppen för förebyggande av olaglig praxis vid internationell adoption.
Ett särskilt kommissionsmöte ska också hållas i juli 2022
där både Euradopt och NAC kommer att ha observatörsstatus.
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I början av året redovisades en utredning och i
slutet av året fattades beslut om ytterligare en
STATSKONTORETS GRANSKNING

I februari 2020 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen
att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige, samt överväga om den borde
förändras. I början av året presenterade Statskontoret sin
granskning. Statskontoret konstaterade att Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd (MFoF) och
de svenska adoptionsförmedlingarna hade relevant kompetens för att
utföra sina uppgifter och arbetar för
att säkerställa att adoptionerna
genomförs rättssäkert och med
barnen bästa i fokus. De gav stöd
till den rådande svenska adoptionsmodellen, att ideella organisationer
ansvarar för förmedlingsarbetet och
en statlig myndighet utövar tillsyn.
ADOPTIONSCENTRUM TRÄFFADE
SOCIALDEPARTEMENTET INFÖR EN
KOMMANDE UTREDNING

Syftet med mötet var att Adoptionscentrum skulle få möjlighet att ta del
av hur regeringen ser på adoptionsfrågan idag och i framtiden, men
också att
Adoptionscentrum ska kunna bistå med de erfarenheter
som man samlat på sig genom åren. Mötet aktualiserades
av arbetet som då pågick i Regeringskansliet med att ta

fram en ny adoptionsutredning som skulle titta djupare på
adoptionernas historiska utveckling i Sverige och eventuella
oegentligheter.
EN EFTERLÄNGTAD UTREDNING

I oktober beslutades om direktiven
för en ny adoptionsutredning,
"Sveriges internationella adoptionsverksamhet - lärdomar och vägen
framåt", vars uppdrag är att kartlägga och analysera hur regelverk,
organisering och processer inom
Sveriges internationella adoptionsverksamhet har utvecklats över tid
och hur det fungerar idag.
- Det här är en viktigt och efterlängtad utredning som nu kommit på
plats, säger verksamhetschef Kerstin
Gedung. Vi vet att det finns en
längtan efter att oberoende granska
historiska fakta kring internationella
adoptioner och vi har länge bett om
en sådan utredning. Det är nödvändigt att en statlig utredning sorterar
ut begreppen om ansvarsfrågan,
om skillnaden mellan reglerad och
oreglerad adoption och skillnaderna mellan då och nu. Rapporteringen i media har skapat stor osäkerhet hos många, men
tyvärr är den inte alltid byggt på verifierbara uppgifter.

Adortionscentrum träffade
Socialdepartementet
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Adoptioner i media
Under året har DN publicerat ett antal starkt adoptionskritiska artiklar kring etik och
rättssäkerhet vid internationella adoptioner och Uppdrag Granskning har gjort program
om adoptioner från Chile. Adoptionscentrum har svarat på alla frågor vi fått, men
huvudsakligen har vi valt att svara skriftligen. Vi har sedan valt att kommunicera med
våra medlemmar via tre kanaler, hemsidan, vår tidning “A - Tidskrift om adoption” samt
genom nyhetsbrev. På detta sätt har vi kunnat redovisa våra kompletta svar, nyansera
bilden något och få kontroll på de sammanhang där våra svar använts. I vår medlemstidning " A-Tidskrift om adoption" kommenterar vi detta under året.
ARTIKELSERIEN I DAGENS NYHETER

I första numret av tidningen uppmärksammades också den
artikelserie som Dagens Nyheter publicerade, med början
under februari månad, där internationella adoptioner som
fenomen starkt ifrågasattes. Adoptionscentrum mottog
många telefonsamtal och mejl från oroliga adopterade och
adoptivföräldrar, vilket ledde till att Adoptionscentrum
omedelbart öppnade en särskild stödlinje dit adopterade
och deras närstående kunde vända sig. Adoptionscentrum
efterlyste en mer nyanserad bild där man skiljer på adoption
genomförda som enskilda (oreglerade) adoptioner och adoptioner genomförda genom auktoriserade (reglerade) adoptionsförmedlingar. Adoptionscentrum menade att det också
var viktigt att mediegranskningen tog hänsyn till tidsperspektivet då mycket har hänt, både i Sverige och i utlandet,
avseende gällande lagar och konventioner.

I samma artikel besvarade Adoptionscentrum också några
viktiga och vanligt förekommande frågor:
- Vilka är de vanligaste skälen till att barn blir aktuella
för adoption?
- På vilket sätt har etik, rättssäkerhet och barnrättsperspektivet
utvecklats under de 50 år som Adoptionscentrum funnits?
- Vad är det som avgör vilka länder Adoptionscentrum
samarbetar med?
- Kan man lita på adoptionshandlingarna?
- Varför är det inte alltid bäst att växa upp med sin biologiska
familj?
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YTTERLIGARE GRANSKNING

FACEBOOK STÄNGS

I nr 1 av ”A- Tidskrift om adoption” informerades också
planerna på en ny statlig utredning som skulle granska internationella adoptioner till Sverige från 1960- till 1990-talet.
Adoptionscentrum berättade i samma nummer att organisationen redan i juni 2018 begärde att Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) skulle granska
adoptionerna från Chile och konstaterade att så tyvärr ännu
inte skett.

I nr 2 av ”A- Tidskrift om adoption” beskrivs hur
Adoptionscentrum i mars månad tillfälligt tvingades stänga
Facebooksidan, då tonen på sidan blev aggressiv och ohållbar. När Adoptionscentrum startade Facebooksidan var syftet
att skapa ett forum där alla följare skulle kunna få göra sin
röst hörd och bli insatta i frågor som berörde adopterade och
adoptivföräldrar. Sidan var populär och hade 3092 följare.
Men, i samband med att Dagens Nyheter publicerade
ett antal adoptionskritiska reportage, ändrades tonen på
diskussionerna även på Facebooksidan. Tidigare hade det
varit högt i tak, men med en respektfull ton. Nu blev tonen
aggressiv och hatisk och oliktänkande utsattes för personangrepp. Det var tydligt att dessa inlägg
kom från endast en fåtal personer, trots
detta blev situationen efter en tid ohållbar och Adoptionscentrum kände sig
tvungna att stänga ner sidan av respekt
gentemot de följare som följde reglerna.
Vid årets slut var sidan ännu inte öppnad.

Media på hemsidan
Förutom artiklarna i ”A – Tidskrift om adoption”
publicerade också Adoptionscentrum, från början
av året, information på hemsidan. Det handlade
om adoptionsrelaterade artiklar, kommentarer till
mediegranskningen, Adoptionscentrums uttalanden
samt röster från sociala media. Syftet med publiceringarna har varit att intresserade skulle kunna
få ta del av Adoptionscentrums syn på de kritiska
artiklar om etik och rättssäkerhet vid internationella
adoptioner som framför allt publicerats i Dagens
Nyheter. Ett annat viktigt syfte var också att ge oroliga adopterade och adoptivföräldrar svar på frågor
som väckts med anledning av medias rapportering.

BISTÅND / FÖRÄLDRALÖSA BARN
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Bistånd – 2021 i korthet
BISTÅND
Adoptionscentrums bistånd bedrivs under namnet Föräldralösa Barn. Arbetet är inriktat på att förebygga att barn överges.
Biståndsprojekten arbetar med återförening och med att stötta familjer så att de ska kunna behålla sina barn. Vi påverkar myndigheter
och beslutsfattare för att de institutioner för barn som ändå finns ska vara så barnvänliga som möjligt.

6 200
FÖRÄLDRAR har ökat sina kunskaper om barns rättigheter
generellt, barns rätt till deltagande, till skydd från övergrepp
och våld, till hälsa och utbildning. De har ökat sin kännedom
om lagar och policys, om existerande stöd från samhället
och hur man kan få tillgång till detta. Vissa utbildningar har
fokuserat särskilt på barn med funktionsnedsättningar och
barn som lever med hiv.

3 000
PROFESSIONELLA SOM ARBETAR PÅ
BARNHEM OCH MYNDIGHETER har deltagit
i utbildningar om hur man ska arbeta för
att barn inte ska placeras på institution och
hur barns rättigheter ska skyddas.

22 000

BARN har nåtts direkt i aktiviteter, fått lära sig om sina
rättigheter, fått möjlighet att gå i skolan, fått tillgång till
utveckling och en röst i beslut som gäller dem.

8 500
4 000
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Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum
Utifrån FN:s barnkonvention och de globala målen arbetar Föräldralösa Barn för
alla barns rätt till en trygg uppväxt. Våra projekt är inriktade på barn som riskerar
att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för ett
barn. Vi arbetar därför för att stödet styrs om från att stötta barnhem till förebyggande
stöd, och till att stärka familjer som lever i utsatthet.
GLIMTAR FRÅN VÅRA BISTÅNDSPROJEKT

Colombia
I Colombia ökar spridningen av hiv från mor till barn
Föräldralösa Barn kämpar för att alla barn ska få så bra
förutsättningar som möjligt. Inget barn ska behöva drabbas
av hiv vid födseln.

det att hon var blivit gravid. Ett hivtest gjordes som sades
vara negativt. Inga särskilda åtgärder vidtogs när hon senare
födde sitt barn på samma sjukhus.

Trots den kunskap som finns idag om hur man förhindrar att
viruset överförs i samband med graviditet och förlossning så
rapporterar Hälsovårdsministeriet i Colombia att antalet barn
som föds med hiv ökar. Det
gör även antalet kvinnor
som bär på viruset. Föräldralösa Barn samarbetar
med organisationen Planeta
Amor i Colombia för att
förhindra överföring av hiv
från mor till barn.

När den lilla flickan var fem månader gammal blev hon
svårt sjuk. Mamman sökte vård och trots att flera av
besvären som flickan led av är vanligt förekommande vid
hiv förstod man inte vad
som var fel. Flickan lades
in på sjukhuset men när hon
inte hade blivit bättre efter
tre månader utan sämre
skickade man henne till ett
annat sjukhus. Där misstänkte man genast att det
rörde sig om hiv och flickan
och mamman testades positivt. I och med diagnosen
kunde både mor och barn
börja medicinera och gå på
regelbundna kontroller. Idag
mår de båda bra och den
lilla flickan utvecklas fint.
Mamman har regelbunden
kontakt med Föräldralösa Barns samarbetspartner och hon
får stöd i grupp tillsammans med andra unga mammor som
lever med hiv. Mycket har hänt sedan hon kom till organisationen första gången i mars 2021. Från en blyg och tilltufsad
16-åring har hon blivit en stark person som kämpar för sig
och dottern. Hela den lilla familjen har fått tillbaka hoppet
om en ljusare framtid.

Inom projektet utbildar
man personal på sjukhus
och vårdinrättningar om
hiv och hur man förhindrar
att viruset överförs från
mor till barn samt om ett
inkluderande arbetssätt.
Att behovet finns blev alla
smärtsamt medvetna om nyligen när man kom i kontakt med
en 16-årig flicka som hade blivit gravid efter en våldtäkt.
När hon anmälde övergreppet till myndigheterna i Cali och
meddelade att våldtäktsmannen tillhörde en väpnad gruppering vägrade de att ta upp en anmälan. 16-åringen och
hennes mamma kände sig tvingade att lämna Cali och flydde
till Bogotá. När hon senare uppsökte sjukhus upptäcktes
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Indien
Pandemin har ökat barns behov av skydd
I Indien, liksom i övriga länder där Föräldralösa Barn
arbetar, har pandemin påverkat verksamheten för våra
samarbetsorganisationer. Trots nedstängning av samhällen
har majoriteten av våra partners lyckats anpassa sitt arbete
till den nya situationen. Utbildningar har blivit digitala och
man har försökt ”Coronasäkra” verksamheten så mycket
som det varit möjligt.
Den nya verkligheten har lett till innovativa lösningar.
Eftersom skolorna stängde i samband med den nationella
lockdown som infördes i mars 2020, startade vår samarbetspartner i Odisha, Indien omgående ett E-learning program
som riktar sig till barn i några av Bhubaneswars slumområden.
Man bildade små grupper av elever och använder sig av
mobiltelefoner.
Även om samhället gradvis har öppnats upp har lokala
restriktioner kommit och gått. I de tättbefolkade slumområdena är det betydligt svårare att hålla distans och god hygien
och där har smittspridningen varit som störst. Pandemin och
nedstängningen har också lett till att många människor har
förlorat sina arbeten och därmed har fått mycket svårt att
försörja sin familj och se till att det finns mat på bordet.
Två av våra samarbetspartners i Indien fick tidigt i uppdrag
av myndigheterna att bistå i arbetet med att barn och familjer
i särskilt utsatta områden med information och humanitär
hjälp. Föräldralösa Barn kunde bidra med extra medel för
att de även skulle kunna stötta särskilt utsatta familjer med
matpaket. Tack vare våra medlemmar som skänkt medel.

Vietnam
Barnklubbar ger kunskap och hopp
I Vietnam arbetar Föräldralösa Barn med barnklubbar där barn får lära sig sina rättigheter. Att
barn går i skolan så länge som möjligt är viktigt
för att bryta den onda cirkeln. På fritiden får man
hjälpa sin familj.

Barns behov av skydd i den speciella situation som orsakats
av pandemin och konsekvenserna av nedstängningen är uppgifter som alla våra samarbetspartners arbetat för att komma
till rätta med under året.
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Sydafrika
UNGDOMSFORUMET GER UNGA EN RÖST

Sydafrikanska Ruth blev gravid som tonåring och pappan till barnet försvann ur
bilden. Hon insåg tidigt vikten av att påverka sin och andra situation och gick med i
ett ungdomsforum.
Adoptionscentrums förbundsmöte 2021 hölls digitalt i maj.
Ruth är en av de ungdomar som deltog i mötet och berättade
om Föräldralösa Barns samarbetspartner NACCW:s arbete
och om sitt liv och engagemang i organisationens ungdomsforum. För Ruth och många andra unga som kommer från
utsatta miljöer har forumet varit ett ovärderligt stöd. Men
också en plattform för personlig
utveckling och en möjlighet att själv
vara med och påverka. Ungdomarna
startade under 2021 en egen digital
tidning där Ruth intervjuades i första
numret.
Ruth beskriver hur svårt livet var den
första tiden när hon fick reda på att
hon var gravid.
-Jag kände mig förvirrad, ledsen och
besviken. Jag tänkte på alla omkring
mig, vänner, familj och lärare som
hade litat på mig. Jag grät jättemycket, gråten övergick ofta till att
jag bad till Gud. Det hjälpte mig att
acceptera situationen och hantera de
utmaningar jag mötte dagligen.
-Men jag grät aldrig inför människor
som gjorde sig roliga på min bekostnad eller sa negativa eller elaka saker
om mig. Tillsammans med NACCW
arbetar Föräldralösa Barn sedan 2017
med att utveckla organisationens ungdomsforum där unga
som bor på institution, i fosterhem eller i utsatta områden får

Tillsammans med NACCW arbetar Föräldralösa
Barn sedan 2017 med att utveckla organisationens ungdomsforum där unga som bor på
institution, i fosterhem eller i utsatta områden får
möjlighet att mötas, organisera sig och få sina
röster hörda. NACCW:s Ungdomsforum finns över
hela landet.

möjlighet att mötas, organisera sig och få sina röster hörda.
NACCW:s Ungdomsforum finns över hela landet.
Med hjälp av sin mamma, resten av familjen och vännerna
kunde Ruth gå färdigt skolan.
-Graviditeten gjorde mig utmattad och jag somnade ofta på
lektionerna. Mina vänner hjälpte mig
mycket genom att ta anteckningar.
Det är tack vare stödet från andra jag
klarade
av skolan. Människor underskattar
ofta vikten av att vi hjälper varandra.
Jag sa hela tiden till mig själv att det
enda sättet att nå mina drömmar var
att studera. Och oj vad jag pluggade!
NACCW:S ungdomsforum blev en
viktig del för Ruth under graviditeten.
-Ungdomsforumet har varit som
min andra familj och har hjälpt mig
genom en svår tid. Jag vill särskilt
nämna vår samordnare som alltid
hade tid och fanns där. Och Sharon,
vår lokala ordförande, hon fanns också där i vått och torrt och jag kunde
prata med henne om allt.
Idag är Ruth ungdomsforumets
representant i Sydafrikas nordligaste provins Limpopo och
brinner för att fler unga ska engagera sig.
-I ungdomsforumet återupptäckte jag min inre drivkraft och
motivation. Jag har lärt mig att ta ansvar för mitt liv och tro
på mig själv. Här lär du dig om ledarskap, din egen talang
och vad du brinner för. Forumet kommer att bli den grund
som hjälper dig navigera genom livet och lyckas. Här får
man möjlighet att arbeta tillsammans med andra unga för
förändring i våra samhällen och bli en förändringsaktör.

Intervjun är översatt från Youth Forum Magazine, no 1.
En fullständig version av intervju återfinns i A en tidskrift
om adoption nr 4

BISTÅND / FÖRÄLDRALÖSA BARN

VERKSAM H ET SBER ÄT T ELSE 2021

Insamling är en viktig del av
Föräldralösa Barns verksamhet
SÅ HÄR FUNGERAR VÅR INSAMLINGSVERKSAMHET

Alla gåvor till Föräldralösa Barns biståndsprojekt
går genom vår insamlingsstiftelse Föräldralösa Barn.
Biståndsverksamheten finansieras till största delen av
ForumCiv / Sida. Dock ställer Sida krav på att
Adoptionscentrum ska stå för en del av finansieringen,
därför är vår insamling viktigt. För varje krona kan vi
göra insatser för 20 kronor. På så sätt kan större insatser
genomföras och bidra till förändringar för kommande
generationer barn.
För oss är trygghet en viktig faktor vid insamlingen. Vi är
transparenta och vill gärna visa det viktiga arbete som du
bidrar till. Vi har ett 90-konto, som kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll, och vi är medlemmar i Giva Sverige.
Du vet väl att när du skänker pengar till Föräldralösa Barn
så kan du få skattereduktion? Mer om det kan du läsa här.
www.adoptionscentrum.se/sv/Foraldralosa-barn/Start/

I Agenda 2030 ska ingen lämnas utanför
Genom vår biståndsverksamhet bidrar Föräldralösa Barn till uppfyllandet av Agenda 2030. Flera
av målen och delmålen i Agenda 2030 rör barns
rättigheter och är därför extra viktiga för oss. Vi
vill att Föräldralösa Barns målgrupp inkluderas,
syns och får en röst. Barn utan föräldraomsorg
är en särskilt utsatt grupp och saknas ofta i
nationell statistik. Vi arbetar för alla barns rätt till
identitet och vi vill synliggöra alla barn som lever
på institutioner.

TEATERPJÄS OM OLIVER TWIST BIDROG BÅDE
MED INFORMATION OM FÖRÄLDRALÖSA BARN
OCH SAMLADE IN PENGAR
När RoJ teatern satte upp sin pjäs om den föräldralösa pojken Oliver Twist bestämde man sig
för att stötta Föräldralösa Barn. Valet var ganska
enkelt berättar Zacharias Östman, ordförande för
Roj teatern.
-Vi valde Föräldralösa Barn då vi ville hitta en
ideell organisation som på ett handfast sätt arbetar
för att barn inte ska hamna mellan stolarna. När
vi väl hittade er kändes ni som den bästa matchen och då var valet ganska enkelt. Vi vill alltid
kommentera och påverka samtiden såväl som
framtiden med våra pjäser. I historiska pjäser kan
vi ofta se spår av problematik som finns än idag
och även om vi gör det på ett underhållande sätt
så finns det alltid en ton av allvar. Oliver Twist
skrevs för 184 år sen, men som vi skrivit tidigare
så visar det arbete som ni gör att dessa frågor
- som drabbar den fiktiva karaktären Oliver - är
den bittra verkligheten för många barn runt om
i världen än idag. Kan vi bidra till att motarbeta
det, genom att sprida kunskap om er och hjälpa
till att samla in medel så vill vi göra det! Gällande
insamlingen har vi sett att det plockats flygblad
och vi har fått god respons på sociala medier när
vi skrivit om insamlingen där.”

RoJ är en ideell kulturförening med teater
som huvudsaklig inriktning. RoJ:s föreställningar handlar ofta om livet och fördomarna
omkring oss. De spelar både i dåtid och
nutid, verklighet och saga. Det kan vara
klassiska eller nyskrivna pjäser, alltid med
nyskriven musik.
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Pandemi, mediedrev, omorganisation och nya
medarbetare har påverkat kansliets arbete
Under året genomfördes en omorganisation. Tidigare
rapporterade 20 medarbetare direkt till verksamhetschefen.
I den nya modellen rapporterar de som arbetar med förmedling till förmedlingscheferna som i sin tur rapporterar till
verksamhetschefen. Vi valde en modell med delat ledarskap
för förmedlingsarbetet. Syftet är att skapa förutsättning för
ett involverande och nära ledarskap för samtliga medarbetare men också att frigöra tid till mer strategiskt arbete
för verksamhetschefen.

På nya platser
Anna Taxell och Jelena Jovanovic Hansen har arbetat
18 respektive 19 år på Adoptionscentrum. Från och med
oktober månad trädde de in som nya förmedlingschefer
för förmedlingsgruppen som, förutom de själva, består
av elva personer som arbetar med 15 olika länder. Anna
och Jelena behåller sina ursprungliga arbetsuppgifter som
landansvariga, och delar därutöver på den nya chefsrollen.
- Det ska bli spännande och roligt, säger Anna. Vi
har goda förutsättningar för att lyckas med ett delat
ledarskap eftersom vi har samma grundvärderingar, vi
känner varandra väl och har samma visioner och mål.
Sådant är viktigt, visar forskning på området.
- Vi vill fokusera på att stärka förmedlingsgruppen
genom ett dynamiskt och inkluderande ledarskap.
Tillsammans kommer vi att vidareutveckla
Adoptionscentrums strategiska arbete kring
internationella adoptioner som ett rättssäkert och
bra alternativ för familjebildning, avslutar Jelena.

- Jag heter Sandra Stendahl och
började jobba på Adoptionscentrum
i början av februari. Jag är utbildad
socionom och har sedan min
examen 2006 främst arbetat med
unga och familjer på bland annat
utredningshem, behandlingshem och
socialtjänsten. De senaste nio åren har jag arbetat
som skolkurator på en grundskola i Stockholm.
- När jag var två år blev jag adopterad från Colombia
till Sverige. Året 2008 åkte jag tillbaka till mitt ursprungsland med min svenska mamma. Det var en viktig och
mycket bra organiserad resa med Adoptionscentrum.
I första hand var jag mest nyfiken på att lära känna
kulturen och Colombia som land. Jag har i stort sett
ingen information om mitt ursprung och sökte inte mina
rötter. Det kändes mycket fint att vara där igen med min
svenska mamma som kunde berätta om minnen från
när de hämtade mig. I februari år 2020 åkte jag
tillbaka. Denna gång med en stiftelse som bland
annat bygger skolor i olika delar av Colombia. Min
andra resa var mer känslosam, men på ett bra och
nödvändigt sätt. Det var en skön känsla att återuppleva
det välkomnande Colombia!
- Jag har länge varit intresserad av att arbeta med
internationella sociala frågor och jag har ett stort engagemang för att stötta och hjälpa adopterade. Som ung
vuxen var jag engagerad i lokalavdelningen Stockholm
och jag har jobbat ideellt som professionell kontaktperson
för Adoptionscentrum. Att vara utbildad socionom,
tidigare kurator och adopterad tänker jag kan vara en
bra kombination i jobbet med att stötta både adopterade
och deras föräldrar.

25

KANSLI

VERKSAM H ET SBER ÄT T ELSE 2021

- Mitt namn är Malin Ekanem, jag
är utbildad socionom och har sedan
2015 arbetat på olika enheter
inom socialtjänsten som socialsekreterare. Nu senast arbetade
jag med familjehemsplacerade
barn. Jag har även erfarenheter av
internationella adoptioner genom mitt arbete och min
studiepraktik på Abba Adoptions i Pretoria samt som
sommarvikarie på Adoptionscentrum 2014 och 2015.
- I Sydafrika genomförde jag barnavårdsutredningar
och råd – och stödsamtal med biologiska mödrar.
Detta är erfarenheter jag tror är värdefulla inför mitt
arbete som handläggare på Adoptionscentrum.
- Jag sökte tjänsten som handläggare på Adoptionscentrum eftersom jag har ett stort engagemang
för adoptionsfrågor och internationella sociala frågor.
Jag upplevde vidare att tjänsten erbjöd möjligheter
att arbeta med familjebildning och de positiva och
stärkande krafter som finns i familjer. Detta är något
jag länge velat arbeta med och en av anledningarna
till att jag valde att studera till just socionom.

ÅRETS RESULTAT

Adoptionscentrum uppvisade ett positivt resultat på 0,5
miljoner kronor 2021. 2020 var resultatet minus 5,6 miljoner
kronor. Det som bidrog till det positiva resultatet 2021 var
en återhämtning av antalet förmedlade adoptioner till 81
jämfört med endast 47 adoptioner 2020. Bemanningen och
kostnaderna förutsätter ungefär 100 adoptioner per år som
skulle varit möjligt under ett pandemifritt år. Adoptionscentrum
erhöll extra statsbidrag för förmedlingsverksamheten med
anledning av pandemin både 2020 på 1,9 miljoner och 2021
på 1,7 miljoner kronor. Statsbidraget var långt ifrån tillräckligt för att kompensera de negativa pandemieffekterna
för 2020 men tack vare årets statsbidrag blev de negativa
ekonomiska effekterna av pandemin i hög grad kompenserade.
Förutom statsbidraget så förstärktes Adoptionscentrums
resultat med drygt en miljon kronor genererade från värdepappersplaceringar. Och upplösning av en reserv.
ADOPTIONSCENTRUM HAR FORTSATT BRA
ARBETSMILJÖ TROTS ETT UTMANANDE ÅR

Adoptionscentrum genomförde under hösten 2021 sin årliga
arbetsmiljöenkät för de anställda på kansliet. Enkäten visar
att arbetsbelastningen har varit högre än normalt under året.
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Den första november började Hedvig von Hofsten
på Adoptionscentrum. Hon har ett ettårigt föräldravikariat som verksamhetsutvecklare
med inriktning på kommunikation.
Hedvig är copywriter i grunden med lång erfarenhet av
ungdomskommunikation och
engagemang inom idéburna
organisationer.

Under årets sista månader inleddes ytterligare en
rekryteringsprocess då vi behöver en ny handläggare
inför kommande pensionsavgångar. Att Adoptionscentrum
anses som en intressant arbetsplats visar det stora
antalet sökanden, drygt 200 ville börja arbeta hos oss.
21 personer arbetar på kansliet i Sundbyberg. (20 heltidstjänster). Adoptionscentrum har lokal representation i elva
länder. Den lokala närvaron bidrar till en effektiv och
fungerande förmedlings- och biståndsverksamhet.

Pandemin har gjort att det nya normala är att ingenting
längre fungerar normalt. Det uppstår hela tiden oväntade
situationer som måste lösas. Därutöver har vårens adoptionskritiska artiklar i DN gjort att många upplever att det
varit svårt att koppla av från arbetet på fritiden och det har
också medfört att resurser har tagits från normal verksamhet
till att hjälpa oroliga adopterade och adoptivföräldrar. Bland
annat upprättades en stödlinje i februari.
Trots ett tufft år kan vi med glädje konstatera att det tuffa
året också har svetsat oss samman ytterligare. 84 procent
upplever hög delaktighet på arbetsplatsen och är stolta över
att arbeta på Adoptionscentrum. Hela 95 procent har en
positiv känsla när de kommer till jobbet, 89 procent upplever god stämning och känner trivsel på arbetsplatsen.
Nöjda medarbetare skapar nöjda medlemmar, nöjda
adoptivföräldrar, nöjda adopterade och ett biståndsarbete
där viljan att stötta barns rättigheter och rätt till en trygg
familj genomsyrar allt arbete. Det ger en hållbar arbetsplats
och en medarbetarkultur där alla känner sig delaktiga och
motiverade. Under året har en rad planeringsdagar genomförts just för att skapa delaktighet i kansliets arbetssätt.
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Lyckat digitalt förbundsmöte
Den 29-30 maj genomfördes Adoptionscentrums förbundsmöte digitalt för
första gången någonsin. Förbundsmötet går av stapeln vartannat år och är
Adoptionscentrums högsta beslutande organ.
Under två heldagar diskuterades många viktiga frågor och
beslut fattades om reviderade stadgar som bättre speglar
verksamheten idag, om att välja Wilhelm Kaldo till ny
styrelseordförande, minska antalet styrelseledamöter från
elva till nio samt att välja in Ida Laestander som ny ledamot
i styrelsen.
Under förbundsmötet hölls även två digitala seminarier,
ett om adoption i media och ett om Adoptionscentrums
biståndsverksamhet. Dessutom hölls ett uppskattat digitalt
matlagningsevent med Erik Brännström, känd som “Vilda
kocken”.

Några viktiga aktiviteter som definierades var att synas
mer med våra budskap genom bland annat närvaro på
sociala medier och komma igång med en egen podd.
Styrelsen vill involvera hela förbundet
och säkerstäla
samsyn och därför
startades en arbetsgrupp för att planera
för kommande
förbundskonfereser.

VIKTIGA STRATEGISKA DISKUSSIONER

Under två dagar i början av oktober träffades den
nya förbundsstyrelsen på kansliets kontor i Sundbyberg.
Styrelsen arbetade framåtblickande och funderade på var
Adoptionscentrum strategiskt ska befinna sig om 10 år,
“Happy Land,” och hur förbundet ska nå dit. En ny vision
arbetades fram och det fastställdes, återigen, att vi ska fortsätta med satsningen på medlems-, resor- och rötterverksamhet
trots att dessa verksamhetsgrenar drivs med underskott.
Förbundsstyrelsen kommer att arbeta mer aktivitetsbaserat
istället för i de arbetsgrupper som tidigare fanns. Adoptionscentrum ska fortsätta vara en stark intresseorganisationen och en barnrättsorganisation som verkar för barn,
adopterade, adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar.

Malin berättar för styrelsen om
agendan för strategidagarna.

Förbundsstyrelsen har också beslutat om fem utskott
Beredningsutskott - Adoptionscentrums styrelse.
Wilhelm Kaldo, Malin Tuvesson, Sofia Eugenzon Persbeck
och Kerstin Gedung
Beredningsutskott – ekonomi. Malin Tuvesson (sammankallande), Torbjörn Enochsson, Fredrik Walldorf och
Kerstin Gedung
Beredningsutskott – Krishantering. Wilhelm Kaldo och
Kerstin Gedung. Från tid till annan extern rådgivare.
Redaktionsutskott – Sophia Petersen (ordförande och
sammankallande), Anna-Maria Strawreberg (redaktör),
Linda Johansson, Anna von Brömssen och Sara Thorson.
Magnus Ljungkvist är ansvarig utgivare.
Biståndsutskott - Jonas Andersson (sammankallande),
Malin Tuvesson, Johan Högberg, Kerstin Gedung och
Eva-Maria Rask.
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MALIN TUVESSON
VICE ORDFÖRANDE

WILHELM KALDO
ORDFÖRANDE

SOFIA EUGENZON PERSBECK
VICE ORDFÖRANDE

JONAS ANDERSSON
LEDAMOT

HELÉNE IDAHL
LEDAMOT

JOHAN HÖGBERG
LEDAMOT

SOPHIA PETERSEN
LEDAMOT

TORBJÖRN ENOCHSON
LEDAMOT

IDA LAESTANDER
LEDAMOT

