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Jäsenehdotus diktatuureista tai turvattomista maista tehtävien 

adoptioiden lakkauttamisesta  

Ehdotus 

Pohjolan vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne tekevät yhteistyötä lakkauttaakseen diktatuureista tai turvattomista 

maista tehtävät adoptiot. 

Taustaa 

Nykyisin Ruotsi, Norja ja Tanska adoptoivat eniten lapsia muualta maailmasta. Viime 

aikoina on julkaistu useita raportteja väärin tehdyistä laittomista adoptioista. Ilmiö 

on havaittu Vietnamissa, Etiopiassa, Intiassa, Sri Lankassa, Keniassa ja Koreassa, ja 

viimeisimmässä raportissa käsitellään adoptioita Chilestä. Ruotsin perheoikeudesta 

ja vanhemmuuden tuesta vastaavan viranomaisen MFoF:in raportista käy ilmi, että 

Chilen viranomaiset selvittelevät 371 Ruotsiin liittyvää adoptiotapausta. Määrä vas-

taa noin 17 prosenttia kaikkiaan 2177 Chilestä adoptoidusta lapsesta.  

  

On käynyt ilmi, että lapsista on tehty adoptoitavia epäeettisin keinoin; painosta-

malla, lahjomalla tai jopa suoranaisilla kidnappauksilla. Adoptioasiakirjat ovat osoit-

tautuneet peukaloiduiksi ja papereita on laadittu väärin perustein. On tullut esiin jopa 

tapauksia, joissa lapsi on julistettu kuolleeksi Chilessä, mutta todellisuudessa hänet 

on adoptoitu Ruotsiin, mistä biologiset vanhemmat ovat saaneet kuulla vasta 40 

vuotta myöhemmin.  

 

Virheiden paljastuessa adoptiotoimistot valittelevat tapahtunutta, mutta vetoavat 

samalla vanhoihin, pahamaineisten diktaattorien laatimiin lakeihin. Ruotsin MFoF 

jatkaa adoptiolupien myöntämistä adoptioille maista, jotka ovat itse todenneet toi-

minnassaan olevan suuria läpinäkyvyyteen ja oikeusvarmuuteen liittyviä puutteita. 

Viranomainen hyväksyy edelleen adoptiot Koreasta, vaikka Korealta kului kaksikym-

mentä vuotta allekirjoittaa Haagin kansainvälisiä adoptioita sääntelevä yleissopimus, 

jota Korea ei edelleenkään ole ratifioinut.  
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Pohjoismaat edellyttävät elinkeinoelämän toimijoilta sitä, että ne varmistavat 

muissa maissa tapahtuvan tuotannon olevan eettisesti hyväksyttävää. Maissamme 

kehotetaan boikotoimaan tavaroiden ja palveluiden ostamista maista, joissa hallin-

non katsotaan rikkovan ihmisoikeuksia. Samojen ehtojen tulee koskea adoptioita. 

Adoptioita ei pitäisi sallia maista, joissa lasta ei pystytä rekisteröimään heti syntymän 

jälkeen, sillä vastasyntyneiden rekisteröinti vähentää asiakirjojen väärentämisen vaa-

raa. 

 

Tarvitaan läpinäkyvyyttä ja oikeusvarmuutta, jotta ulkomaiset adoptiot voidaan to-

teuttaa kestävällä tavalla. Yksi tapa varmistaa sääntöjen noudattaminen on sallia 

adoptiot ainoastaan maista, jotka kunnioittavat lapsen oikeuksien sopimuksen artik-

loita, joissa vahvistetaan lapsen oikeus syntymän jälkeen tapahtuvaan rekisteröintiin 

ja oikeus tiedonsaantiin. 

 

Jotta voimme varmistaa, ettei lapsikauppaa harjoiteta Pohjoismaissa, Pohjolan vih-

reä vasemmisto ehdottaa, että Pohjoismaiden hallitukset tekevät yhteistyötä laati-

akseen säännöt kestävällä tavalla toteutetuista adoptioista ja lakkauttaakseen dikta-

tuureista ja turvattomista maista tehtävät adoptiot. 
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