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Medlemsförslag 
om att stoppa adoptioner från diktaturer eller osäkra länder 

Förslag 

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att samarbeta kring att stoppa adoptioner från diktaturer eller osäkra länder  

Bakgrund 

Idag toppar Sverige, Norge och Danmark listan på länder som tar emot adopterade 

från andra delar av världen. Samtidigt har flera rapporter uppkommit kring felaktiga, 

illegala adoptioner. Vi har sett det i Vietnam, Etiopien, Indien, Sri Lanka, Kenya, Ko-

rea – den senaste rapporten gäller adoptioner från Chile. I rapporten från den 

svenska myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, framkommer nu 

att chilenska myndigheter utreder 371 svenska fall. Det är omkring 17 procent av de 2 

177 adoptioner som har genomförts mellan ländern. 

  

Det har kommit fram att barn har gjorts adopterbara på oetiska sätt; allt ifrån på-

tryckningar och mutor till regelrätta kidnappningar. Adoptionsdokumentation visar 

sig vara manipulerade och papper har skrivits på under falska förespeglingar. Det har 

kommit fram fall där barnet dödsförklarats i Chile men i verkligheten adopterats till 

Sverige och de biologiska föräldrarna fått veta sanningen först 40 år efteråt.  

 

Då felaktigheter kommer fram beklagar adoptionsbyråerna det inträffade men hän-

visar till gamla lagar stiftade av ökända diktatorer. Den svenska myndigheten för fa-

miljerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, fortsätter utfärda auktorisering för adopt-

ionsförmedling i länder som själv kommit med påpekande om stora brister vad gäller 

transparens och rättssäkerhet. Myndigheten har fortsatt godkänna adoptioner från 

Korea trots att det tog Korea tjugo år att underteckna Haagkonventionen som regle-

rar internationella adoptioner och trots att Korea fortfarande inte har ratificerat den-

samma. 
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De nordiska länderna ställer krav på näringslivet att försäkra sig om att produktion i 

andra länder sker på ett etiskt godtagbart sätt. Våra länder uppmanar till bojkott av 

varor och tjänster från regimer vi anser bryta mot mänskliga rättigheter. Samma vill-

kår bör gälla för adoptioner. Adoption ska inte ske från länder som fallerar i att regi-

strera barn vid födsel – registrering vid födsel minskar risken för förfalskning av do-

kument. 

 

Det behövs transparens och rättssäkerhet för att internationell adoption skall kunna 

genomföras på ett hållbart sätt. Ett sätt att försäkra sig om att regler följs är att end-

ast tillåta adoption från länder som respekterar Barnkonventionens artiklar som fast-

slår barns rätt till registrering vid födsel och tillgång till information.  

 

För att försäkra oss om att handel med barn inte händer i Norden föreslår Nordisk 

grön vänster att de nordiska regeringarna samarbetar för att skapa ett regelverk för 

hållbar adoption och stoppar adoption från diktaturer och osäkra länder. 
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