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Adoptionscentrums policy för barns skydd och trygghet 

Denna policy beskriver gemensamma värderingar och riktlinjer samt de förebyggande åtgärder 
Adoptionscentrum vidtar för att skydda barn inom våra verksamheter. 
Även om Adoptionscentrum inte kommer i kontakt direkt med barn utan främst genom de 
samarbeten vi har med organisationer och myndigheter har vi ett ansvar för att vår personal och 
verksamhet inte utsätter barn för skada eller övergrepp och att oro kring barns skydd och 
trygghet tas på allvar och rapporteras till ansvarig myndighet i Sverige eller utlandet.  
 
Policyn gäller för personal, medarbetare och förtroendevalda hos Adoptionscentrum samt andra 
som representerar Adoptionscentrum och kommer i kontakt med barn på vårt uppdrag   
 
Definition 
 
Adoptionscentrum definierar övergrepp som handlingar eller passivitet som leder till skada 
eller risk för skada för barn under 18 år och innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande, 
däribland sexuella övergrepp. 

Uppdrag 

Adoptionscentrums vision är att alla barn har rätt till en familj, trygghet och sin historia. 

Vårt arbete är inriktat på att stärka rättigheterna för barn som har förlorat eller riskerar att 
förlora sin familjetillhörighet och sin identitet. När ett barn förlorar sin familj hotas många 
grundläggande rättigheter – rätten till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till 
utveckling, skydd mot våld och utnyttjande, och att göra sin röst hörd.  

I allt vårt arbete utgår vi från barnets bästa i ett livslångt perspektiv. Grundtanken är alla barns 
rätt till en familj. Hos oss förenas barnets rätt till en trygg uppväxt med vuxnas vilja och 
förmåga att ta emot barnet som sitt. 

Adoptionscentrum ska verka för att adoption ses som en erkänd familjebildning och att lika 
eller motsvarande rättigheter och skyldigheter ska gälla för föräldraskapet oavsett barnets 
ursprung. 

Adoptionscentrum ska endast genomföra internationella adoptioner då barnets möjlighet till 
återförening med sin biologiska familj eller släkt är utredd samt då adoptivfamiljer inom 
hemlandet saknas. 

Genom det internationella utvecklingssamarbetet ska Adoptionscentrum arbeta för att stärka 
barns rättigheter främst genom att förebygga att barn överges. Adoptionscentrum arbetar även 
för och ett rättssäkert omhändertagande av övergivna barn och för att förbättra för de barn och 
ungdomar som växer upp på barnhem. 



Adoptionscentrums verksamhet utgår från lagar och konventioner som tryggar att barnets 
rättigheter respekteras och skyddas. FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års 
Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är 
grundläggande för Adoptionscentrums arbete. 

Våra åtaganden för att skydda barn  
 
Barns rättigheter, skydd och trygghet är alltid den främsta prioriteringen i vårt arbete. 
Adoptionscentrum har ett särskilt åtagande att skydda barn som kommer i kontakt med våra 
olika verksamheter samt att förebygga risker för övergrepp. Diskriminering, våld och 
utnyttjande av barn är aldrig acceptabelt. Alla barn har samma rätt till skydd oavsett ursprung 
och juridisk status.  
 
Barnperspektiv 
 
Varje adoption ska ske utifrån barnets bästa, baserat på en helhetsbedömning med stöd i 
lokala riktlinjer och policydokument, Barnkonventionen, Haagkonvention och utifrån de 
kunskaper som finns om barn och barns behov.  
 
Adoptivföräldrar ska vara väl förberedda inför adoptionen för att kunna fullfölja sitt 
föräldraskap. 
 
Adoptionscentrum ska verka för att barn förbereds på bästa sätt inför adoptionen och att 
överlämnandet sker utifrån barnets bästa. 
 
Den adopterade har rätt till information om sig själv och sitt ursprung. 
Barns aktiva deltagande i beslut som rör dem ska uppmuntras utifrån ålder. 
 
Barns aktiva deltagande i planering, genomförande och uppföljning av insatser ska 
uppmuntras. 

Hur vi säkerställer att våra åtaganden uppfylls  

Etik och professionalism.  

Arbetet ska bedrivas med respekt för barn och deras familjer.  

Adoptionscentrum ska verka för att information om barnens bakgrund säkerställs och 
dokumenteras. 
 
Adoptionsförmedling ska endast ske genom myndigheter eller sådana 
organisationer/institutioner i barnets ursprungsland som har tillstånd att arbeta med adoptioner 
och som uppfyller kraven i Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 
internationella adoptioner. 

Det internationella utvecklingssamarbetet ska bedrivas i nära samarbete med lokala 
partnerorganisationer som delar Adoptionscentrums grundläggande värderingar och mål och 
som arbetar långsiktigt för att förändra förhållandena för barn utan familj eller i riskzonen. 

I det fall en adoption avbryts på plats ska Adoptionscentrum verka för att barnet ges relevant 
stöd. 



 
Internationella adoptioner bör aldrig genomföras i en akut katastrofsituation eller i väpnade 
konflikter och krigssituationer. 

Samarbetsorganisationer som vi arbetar med har ett ansvar att tillämpa god styrning och 
praxis för skydd av barn. 
 
Förebyggande 
 
Adoptionscentrum verkar för att barns rättigheter respekteras och att arbetet sker utifrån 
barnets bästa. Adoptionscentrums förebyggande åtgärder omfattar: 
 
Att riskbedömning kring barns rättigheter görs inför att ett samarbete inleds eller förnyas, 
både inom adoptionsförmedlingen och biståndsverksamheten. 
 
Att föra dialog om och medvetandegöra barns rättigheter vid kontakter med familjer, 
organisationer och myndigheter.  
 
Att återkommande granska att barns rättigheter respekteras. 
 
Att rekrytering av personal, medarbetare och förtroendevalda ska inbegripa bedömning av 
lämplighet att arbeta i en barnrättsorganisation. 
 
Att stödja samarbetsorganisationer att utveckla och implementera sin egen policy om de 
saknar en barnrättspolicy eller om den är otillräcklig. 
 
Att i vår kommunikation alltid skydda barns integritet och utgå från barnet bästa. Bilder och 
information om barns privata historia ska hanteras med respekt och varsamhet. 
 
Att på lämpligt sätt tillhandahålla utbildning, lärande och stöd för att säkerställa att åtaganden 
uppfylls. 
 
Medvetenhet 
 
All personal, medarbetare och förtroendevalda hos Adoptionscentrum ska ha tillgång till 
denna policy, och en genomgång görs årligen med samtliga. Introduktion av ny personal, 
medarbetare och förtroendevalda ska innefatta en detaljerad genomgång av denna policy. 
 
Rapportering 
  
För Adoptionscentrums personal, medarbetare och förtroendevalda måste tryggheten för barn 
som deltar i verksamheter som genomförs eller stöds av Adoptionscentrum prioriteras. Man 
ska känna till vilka åtgärder och interna rutiner som ska vidtas om misstanke om övergrepp 
eller risk för övergrepp uppstår. Incidenter och avvikelser ska alltid rapporteras skyndsamt.  
 
Respons  
 
Anmälan om misstanke om avvikelse gentemot Adoptionscentrums Policy för barns skydd 
och trygghet handläggs, dokumenteras och rapporteras enligt fastställda rutiner.  Vilka 
åtgärder som vidtas är beroende på typ av incident eller avvikelse. 



Vid rapport om avvikelse görs en intern bedömning om incidenten skall rapporteras vidare till 
Adoptionscentrums styrelse. Vid misstankar om allvarliga överträdelser, till exempel av 
olaglig karaktär, ska styrelseordföranden informeras omedelbart.  
 
Det är inte Adoptionscentrums uppgift att avgöra om brott har begåtts. Adoptionscentrums 
uppgift är att anmäla misstankar till ansvarigmyndighet som har möjlighet att utreda och 
agera. 
 
Om konstaterad avvikelse skett mot Adoptionscentrums Policy för barns skydd och trygghet 
ska Adoptionscentrum om möjligt vidta åtgärder för att stödja och skydda barnet.  
 
Socialtjänstlagen ska alltid följas vid misstanke om övergrepp i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 


