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Policy för biståndsarbetet inom Adoptionscentrum 
 
Vårt biståndsarbete är inriktat på att stärka barns rättigheter. Vår målgrupp är främst barn som 

förlorat eller riskerar att förlora sin familjetillhörighet och därmed sin identitet. När ett barn 

förlorar sin familj kan många grundläggande rättigheter hotas – rätten till liv och överlevnad, 

till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot våld och utnyttjande, rätten 

till god omvårdnad och att göra sin röst hörd. Adoptionscentrum driver påverkansarbete i 

Sverige och internationellt för att barn ska få växa upp i en familjemiljö. Allt vårt 

internationella utvecklingssamarbete utgår från FN:s barnkonvention. 

Barns rätt till familj präglar vår verksamhet som utgår från barnets bästa i ett livslångt 

perspektiv. 

Adoptionscentrum arbetar i partnerskap med organisationer i samarbetsländerna som delar 

våra värderingar. Genom att arbeta med organisationsutveckling stärker vi dem som 

barnrättsorganisationer. Tillsammans med organisationerna ger vi barn som lever i utsatthet 

en röst. 

Adoptionscentrum har ett starkt engagemang för alla barns rätt till frihet från alla former av 

kränkningar och trakasserier. Adoptionscentrum arbetar därför för att säkerhetsställa att 

samtliga samarbetspartners har en barnskyddspolicy mot övergrepp och till skydd för barnen.  

Tillsammans med organisationer i samarbetsländerna verkar vi för att förebygga 

övergivande av barn genom att  

• öka kunskapen om barns rättigheter med särskilt fokus på barns rätt till familj, 

barns rätt till utbildning och barns rätt till skydd 

• stärka familjer som lever i utsatthet för att de själva ska kunna påverka sin 

situation 

• stödja barn och ungdomar att själva medverka i beslutsfattande som rör dem 

• arbeta för ökad jämställdhet och uppmärksamma flickors särskilda utsatthet 

 

Vi verkar för ett rättssäkert omhändertagande av barn utan föräldraomsorg. 

Adoptionscentrum stöttar lokala organisationer som arbetar med utbildning av personal som 

kommer i kontakt med barnen såsom ”barnhem”, sociala myndigheter, sjukhus och inom 

rättsväsendet. En viktig del är att säkerhetsställa att skyddsrutiner (gate-keeping) finns när 

barn omhändertas; att barns identitet och familjetillhörighet utreds. Det innebär till exempel 

att underlätta familjeåterförening. I de fall detta inte är möjligt kan alternativa 

familjeplaceringar i barnets ursprungsland ske.  
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Tillsammans med organisationer i samarbetsländerna verkar vi för att förbättra 

situationen för barn och ungdomar på institutioner genom att 

 

• öka kunskapen hos personalen om barns rättigheter och behov, inte minst 

• barn med särskilda svårigheter som funktionsnedsättning eller barn som lever med 

hiv. 

• förändra och förbättra institutionsvård genom att förkorta vistelsetiden, 

individualisera vården, minska barngrupperna och att se till att man följer gällande 

minimistandards. 

• förbättra skyddsnätet i samhället för de ungdomar som lämnar institutionerna 

 

I alla insatser i vårt biståndsprogram verkar Adoptionscentrum för ett hållbart användande av 

jordens resurser.   

 


