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AEF bjuder in till temaföreläsningar om 

adoption, rötter, identitet och mänskliga rättigheter.       

 

Under våren 2014 anordnar AEF:s styrelse temaföreläsningar om adoption, rötter, identitet och 

mänskliga rättigheter. Syftet är att tillsamman reflektera och diskutera kring angelägna frågor.  

Temaföreläsningarna hålls under sex måndagskvällar under våren.  Föreläsningarna är uppdelade i 45 

minuters föreläsning med efterföljande modererad diskussion och/eller samtal i smågrupper.  

Temaföreläsningarna genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Stockholm. AEF står för innehåll 

och inbjudan av föreläsare samt efterföljande diskussion och Studiefrämjandet tillhandahåller 

lokaler.   

 Datum och tid: Temaföreläsningarna hålls måndagskvällar kl. 18-19.30. 

 Se föreläsningsschema på sidan två i inbjudan samt på AEF:s webbplats eller via Facebook. 

 Plats: Studiefrämjandet, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, nära Odenplan. Klicka här för 

karta.  Möteslokal visas på bildskärm i entrén vid den aktuella föreläsningen. 

 Anmälan: AEF styrelse bjuder in alla medlemmar i AEF och i mån av plats, även andra 

organisationer för vuxna adopterade. Anmälan och deltagande är kostnadsfritt. Du anmäler 

dig genom att skicka ett e-post med namn, adress och telefonnummer(mobil) till adressen: 

temaforelasning2014@aef-forening.com. Var noga med att ange om du är medlem i AEF 

eller ej.  När du anmält dig får du mer information och portkod.  

 Frågor: Om du har frågor kan du skicka ett e-post till: temaforelasning2014@aef-

forening.com . 

 

Välkommen med din anmälan! 

AEF:s styrelse 

genom Anna Ohlén, Azieb Nilsson, Ulrika Nilsson och Anna-ChuChu Schindele 

http://www.aef-forening.com/
https://www.facebook.com/aefforening?fref=ts
https://maps.google.se/maps?ie=UTF-8&q=Studiefr%C3%A4mjandet+Stockholm&fb=1&gl=se&hq=studiefr%C3%A4mjandet+%2Bnorrtullsgatan&cid=0,0,84758435241208315&ei=Y1aLUoTbA4a44wTYtoDQCA&ved=0CIIBEPwSMAo
https://maps.google.se/maps?ie=UTF-8&q=Studiefr%C3%A4mjandet+Stockholm&fb=1&gl=se&hq=studiefr%C3%A4mjandet+%2Bnorrtullsgatan&cid=0,0,84758435241208315&ei=Y1aLUoTbA4a44wTYtoDQCA&ved=0CIIBEPwSMAo
mailto:temaforelasning2014@aef-forening.com
mailto:temaforelasning2014@aef-forening.com
mailto:temaforelasning2014@aef-forening.com
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Temaföreläsningar 2014: 

1. Att söka rötter 
Måndag 27 januari kl. 18-19.30, föreläsare Margret Josefsson 
Hur kan adopterade relatera till sin första tid i livet, det vill säga den före adoptionen? Är 

biologisk familj, landet, platser och institutioner viktiga? Kan man på ett gemensamt sätt 

beskriva adopterades erfarenheter av att söka sina rötter? Finns det något A, B C som alla 

adopterade bör veta, eller är det helt olika för alla? Vad betyder uttrycket ” barns rätt till en 

familj” när det kommer till rötter och biologiska föräldrar? Föreläsningen bygger på 

erfarenhet från arbetet med Resor och Rötter vid adoptionscentrum. Föreläsare; Margret 

Josefsson, socionom med många års erfarenhet av arbete med adoptionsfrågor på 

Adoptionscentrum. Moderator Ulrika Nilsson, samt Azieb Nilsson från AEF. 

 

2. Stigma, diskriminering, rasism 

Måndag 10 februari kl. 18-19.30, föreläsare Sherlot Jonsson 

Hur påverkar normer om exempelvis hudfärg och kön adopterade? Hur förhåller sig stigma 

till diskriminering och rasism. Ger diskrimineringslagen stöd och verktyg i arbetet mot 

diskriminering och rasism? Vilka förändringar behövs i samhället? Hur kan man som 

adopterad förhålla sig till sin omgivning? Föreläsare; Sherlot Jonsson, statsvetare föreläsare 

och debattör arbetar på Arbetsgivarverket. Moderator Anna-ChuChu Schindele och Anna 

Ohlén från AEF. 

 

3. Anknytning 
Måndag 10 mars kl 18-19.30, föreläsare Anna Amazen.  
Föreläsningen belyser psykologiska perspektiv på anknytning/rötter. Hur kan man tänka om 

den första anknytningen i födelslandet? Vad betyder den för de erfarenheter man gör senare 

i livet. Vilket ansvar har samhället och vad behövs för att ge adopterade stöd i 

återkommande anknytningsprocesser genom livet. Föreläsningen tar upp livsvillkor, 

relationer och psykisk hälsa. Föreläsare: Anna Amazen, master i socialt arbete och terapeut. 

Moderator Ulrika Nilsson AEF samt Azieb Nilsson, AEF. 
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4.  Adoptionens pris 

Måndag 24 mars kl. 18-19.30, föreläsare; Nätverket Adoptionens pris STHLM. 

Med utgångspunkt i den danska dokumentärfilmen ”Adoptionens pris” diskuterar 

föreläsningen värderingar, samhällssyn samt reglering och uppföljning av adoptioner. Filmen 

Adoptionens pris spelades in 2012 med och sändes i UR och SVT under oktober 2014.  Filmen 

har väckt många starka känslor och reaktioner samt diskuterats i media. Några frågor som 

föreläsningen vill belysa är; Vem bär ansvaret när adoptioner går fel? Hur ser rättsäkerheten 

ut för alla inblandade? Är kvalitetssäkringsarbetet med adoptioner i Sverige tillräckligt?  Kan 

och bör AEF samt andra organisationer göra något utifrån det som framkommit i filmen. För 

att på bästa sätt följa föreläsningen är det vikigt att deltagarna har tittat på filmen. Klicka här 

för att se den.  Föreläsare; Nätverket Adoptionens pris STHLM. Moderator Anna-ChuChu 

Schindele och Ulrika Nilsson från AEF.  

 

5. Internationell rätt och adoption 
Måndag april 7 kl 18-19.30, Ellinor Kiby  
Föreläsningen belyser juridiska perspektiv på adoption/anknytning/rötter. Vad säger de 

internationella konventioner som är tillämpliga, exempelvis Haagkonventionen, 

Barnkonventionen. Hur ser Etiopiens lagstiftning på området ut? Vilka är de stora 

internationella juridiska frågorna kring Adoption. Temaföreläsningen ger framåtblickande 

perspektiv med arbetet kring mänskliga rättigheter för adopterade. Föreläsare: Ellinor Kiby, 

konsult och föreläsare. Moderator: Ulrika Nilsson AEF och Ruth Arvidsson AEF. 

 

6. Work-shop och summering 

Måndag 28 april kl. 18-21, AEF håller i hela passet 

Vad har temaföreläsningarna gett? Vad var intressant för AEF att ta vidare i sitt kommande 

arbete. Föreläsningen är en work-shop i syfte att knyta ihop de fem föreläsningarna. 

Diskussionerna syftar också till att ge input till AEF:s styrelse, om prioriteringar och möjlig 

inriktning i föreningens fortsatta arbete. Moderatorer: Anna-ChuChu Schindele, Ulrika 

Nilsson samt Ruth Arvidsson samt övriga i AEF:s styrelse. 

 ----- 

http://www.ur.se/Produkter/177107-Adoptionens-pris
http://www.ur.se/Produkter/177107-Adoptionens-pris

