
KINA 

Det började 1990… 

 
Under 1980-talet hörde man inte talas om adoptioner från Kina. Den som ville 
adoptera ett barn därifrån fick försöka på privata vägar och inte ens då var det möjligt 
att adoptera de övergivna små flickor, som vi då började förstå fanns på 
institutionerna runt om i landet. Kinas stränga ett-barnspolitik medförde att många 
flickor lämnades bort helt anonymt på diverse platser där de kunde hittas av någon 
och bli omhändertagna.  
I februari 1990 kontaktade FFIA det kinesiska Justitieministeriet med frågor om hur 
det skulle kunna ges möjlighet för utländska auktoriserade organisationer att 
samarbeta med Kina inom adoptionsområdet. Som situationen då var fanns ingen 
adoptionslag som kunde användas och vi fick snart till svar att kinesiska myndigheter 
ville att vi skulle komma dit och diskutera saken med dem. Vi gjorde detta och bjöd 
även hit en delegation till Sverige våren 1991. När denna delegation lämnade 
Sverige gratulerade de FFIA till att vara den första organisationen att ha samarbete 
med Kina! 
Detta var oerhört stort för oss. Vi kunde sammanställa de första ansökningarna och 
redan 1992 kom den nya adoptionslagen och även de första barnen till FFIA. 
Intresset för Kina ökade från år till år och antalet barn ökade konstant. Efter något år 
började BV samarbeta med Kina och ytterligare några år senare även AC.  
 

Organisation och förändringar i Kina 

De första åren arbetade Justitieministeriet och Civilministeriet parallellt var för sig 
med internationella adoptionsansökningar. Kraven på adoptivföräldrar var få, men 
värt att notera att man till en början måste vara minst 35 år för att få adoptera, och 
man kunde bara adoptera ett enda friskt barn. Ville man adoptera ett andra barn 
kunde man ansöka om ett barn med särskilda behov. Dessa ”särskilda behov” visade 
sig oftast vara av det kosmetiska slaget om alls något.  Stegvis har olika punkter i 
lagstiftningen ändrats och anpassats. Efter några år skedde en sammanslagning 
mellan ministerierna och CCAA bildades som centralmyndighet. Fram tills att Kina år 
2006 tillträdde Haagkonventionen ökade antalet internationella ansökningar, men i 
samband med tillträdet till konventionen skärpte Kina sina krav på de sökande, vilket 
medförde att betydligt färre ansökningar godtogs. Vid det laget hade Kina ett oerhört 
stort antal ansökningar som hela tiden ökade, medan antalet barn tillgängliga för 
internationell adoption redan hade börjat minska. Därför skedde en gradvis ökning av 
väntetiderna för att kunna adoptera friska barn och man fokuserade alltmer på att öka 
möjligheterna att hitta familjer till barn med särskilda behov.   
 
År 2011 ändrades CCAA till CCCWA (China Centre för Children´s Welfare and 
Adoption) vilket innebar att myndigheten fick ett utökat ansvarsområde, bl a för 
nationella adoptioner.  
 
Kina har genom åren med sitt välorganiserade, centralstyrda system varit ett bra land 
att samarbeta med när det gäller ordning och reda och även förutsägbarhet. 
Sammanlagt har FFIA förmedlat 1.622 barn från Kina vilket gör landet till det största 
ursprungslandet i vår förmedlingsverksamhet.  
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Vi ställde år 2014 några frågor till CCCWA för att få veta hur de ser på utvecklingen 
under de år Kinas adoptionsprogram funnits. 
  
När det gäller vilka barn som adopteras säger man såhär: 

De barn som sänds för internationell adoption i Kina är fortfarande huvudsakligen övergivna 
barn vars biologiska föräldrar inte kan hittas och som växer upp på institutioner. 
Institutionerna förbereder dokumentation för de barn som anses kvalificera för internationell 
adoption. När handlingarna även blivit genomgångna av den provinsiella myndigheten 
skickas de till CCCWA i Peking. Därifrån startar proceduren för internationell adoption. Dessa 
är de grundläggande stegen i Kinas internationella adoptionsprogram och de är relativt 
oförändrade.   
 

Hur har den kinesiska uppfattningen om adoptioner förändrats? 

Det finns ett växande behov av att adoptera friska barn i Kina för varje år.  
 
Hur ser Kina på nationella adoptioner i jämförelse med internationella? 

Adoptioner i Kina och i utlandet ger olika resultat. Huvudskälet är att familjer i olika länder 
har olika uppfattning om utbildning för sina barn. Generellt sett har de kinesiska familjerna 
större förväntningar på sina barn än utländska familjer. Som ett resultat är de kinesiska 
barnen under större press. 
 
Vad tror ni om framtiden? 

Det ultimata syftet med adoption, både nu och i framtiden, är att erbjuda barn möjligheten 
till en kärleksfull familj och försäkra att barnen kan växa upp och utvecklas på ett hälsosamt 
sätt.  
 
 
Vad vill ni förmedla till de barn som adopterats från Kina till Sverige? 

När det gäller de adopterade barn som vuxit upp i Sverige är vi angelägna att få veta mer om 

deras liv och utveckling i adoptivfamiljen. Det är vår förhoppning att de utvecklas lyckligt och 

har god hälsa och en lovande framtid. Det är också vår förhoppning att de skall känna 

tacksamhet gentemot sina familjemedlemmar inklusive föräldrarna, och alla andra 

människor som hjälpt dem. När de växer upp är de välkomna till Kina för att se landet där de 

föddes. 

Om att söka rötter 

Kina uppmuntrar familjer att ta med sina adopterade 

barn och komma till Kina vid lämplig tidpunkt för att 

söka rötter. En rotsökningsresa kan hjälpa barnet lära 

känna och förstå Kinesisk historia och kultur, ge dem 

djupare förståelse om adoption och sina känslor 

gentemot Kina, landet där de föddes, samt hjälpa dem 

att mjukt övervinna identitetskriser, så att de kan 

utvecklas på ett sunt sätt fysiskt och psykologiskt.  

Britt-Marie Nygren 



Första Kinadelegationen i Sverige 1990 från Ministry of Justice / 2 bilder 

        
 
Kinadelegation på besök 2003 

 
 
CCAA-delegationen 1999, det var viktigt för dem att träffa adopterade barn

 



 
 
 
Delegation 2011 med Linn, FFIA:s första barn 

              
 
FFIA:s ”radarpar” kinahandläggarna Loredana Colque i Sverige och Wang Fang i Kina som 
samarbetade under de sista 10 åren. 
 

 
FFIA:s tolkar/reseledare i Kina ChenChen, Rose, Jenny o Carol 
 



 
 
CCCWA tackar av FFIA med lunch nov 2013 
 

 


