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Utlåtande till riksdagens lagutskott gällande medborgarinitiativet för en jämlik 

äktenskapslagstiftning  

Adopterade Finland är en politiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening för både 

nationellt och internationellt adopterade. Med i föreningen finns också adopterade från andra 

Skandinaviska länder, bl. a. sådana som har sina rötter i Finland. Vårt verksamhetsspråk är 

svenska, även om diskussionen inom föreningen även går på finska och engelska. Vi samarbetar 

med andra liknande föreningar i de nordiska länderna. Som förening vill vi verka för adopterades 

välmående, rättigheter och att dagens adoptivbarn ska ha det bra. Föreningen förverkligar sitt 

syfte genom att samla medlemmar till möten, träffar och seminarier, att samarbeta med 

organisationer och myndigheter som jobbar med frågor som berör adopterade och genom att 

arrangera informations- och utbildningsverksamhet. Föreningen har två representanter i 

adoptionsnämnden. Framför allt aktiverar föreningen sina medlemmar via vårt internetforum på 

facebook, som har drygt 90 medlemmar.  

Inom AF diskuterar vi ofta om vilka behov adoptivbarn har, och hur samhället på bästa sätt kan 

svara på dessa behov. Adoptivbarn behöver föräldrar som fått ta del av en utförlig 

adoptionsrådgivning, som ännu efter adoptionsprocessen kan få stöd och handledning i sitt 

föräldraskap vid behov. Adoptivbarn behöver de bästa möjliga föräldrar, precis som vilka barn som 

helst. Vi behöver föräldrar som kan se oss som de unika individer vi är, som kan ge oss trygghet 

och vägledning i livet. Vi behöver föräldrar som förstår att vi gått igenom en eller flera svåra 

separationer, och som på bästa sätt kan stöda oss att hitta vår egen identitet, som formas av både 

vårt biologiska arv och den miljö vi växer upp i. Vi behöver föräldrar som förstår att frågan om vad 

det betyder att vara adopterad kan väckas pånytt inom oss i olika livsskeden, och att den har olika 

innebörder för oss. Att vara adopterad är en del av vår identitet, och vi vill ha föräldrar som inte 

förnekar oss vår rätt att själva definiera vilka vi är och vad adoptionen betyder för oss.  

Vi ser inte att det skulle vara svårare för ett par av samma kön än för ett par av olika kön att kunna 

ge oss goda förutsättningar och ett gott föräldraskap. Gott föräldraskap är förstås svårt att 

definiera, och måste bedömas på individnivå. Adoptivbarn kan också behöva extra stöd och ett 

brett nätverk av trygga personer i sin närhet, vilket borde tas i beaktande adoptionsprocessen. Vi 

tycker inte att yttre egenskaper, som kön, sexuell läggning eller hudfärg säger något om ens 

lämplighet som förälder. Att välja bort adoptivföräldrar på grund av yttre egenskaper är inte 

förenligt med barnets bästa. Vi tänker att det kan finnas många bra adoptivföräldrar bland 

samkönade par. Vi vill att samhället skall kunna stöda dem på bästa sätt i deras föräldraskap. Vi 

hoppas att adoptivföräldrar i framtiden väljs på grund av inre egenskaper, hur de är som individer 

och blivande föräldrar. Vi stöder därmed medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslag.  
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