
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLadopterad 2009 

SLadopterad är en förening för vuxna adopterade från Sri Lanka som har ett intresse för 

ursprungslandet och vill vara delaktiga i en mötesplats för erfarenhetsutbyten. Medlemskap är 

gratis. 

Historia 

SLadopterad växte fram under början av 2009. I ett inledande skede samarbetade SLadopterad 

med SLBV (Sri Lanka Barns Vänner). Detta samarbete upphörde i början av sommaren 2009. 

Anledningen till detta var att ledningsgruppen i SLBV inte ville fortsätta samarbeta med 

Daniel Cidrelius pga att han har ett perspektiv på den internationella adoptionsverksamheten 

som inte delas av SLBV. SLadopterad blev sålunda en fristående förening och kan sägas ha 

grundats av Daniel Cidrelius. I SLadopterad behöver man inte tycka lika om allt. Det går bra 

att ha positiva såväl som negativa och även andra uppfattningar om sakernas ordning. Och 

SLadopterad samarbetar gärna med enskilda adoptivföräldrar, adoptionsbyråer och 

biståndsorganisationer samt andra individer och föreningar som är intresserade av och/eller 

har kopplingar till Sri Lanka, inom Sverige såväl som internationellt. 

Medlemmar 

I dagsläget kanske SLadopterad kan ses mer som en framväxande förening och består av ett 

löst sammansatt nätverk om högst 50 personer som är mer eller mindre aktiva och passiva. 

Det beror till viss del på att många SLadopterade inte bor i Stockholm där alla aktiviteter har 

anordnats. Formellt finns ca 5 registrerade medlemmar. Dessa registrerade sig på 

rötterseminariet, vilket är det enda tillfället då medlemmar har kunnat registrera sig. 

Den framväxande föreningens medlemmar har aktivt värvats genom tillfrågningar av 

individer ”på stan”, från internetforum såsom facebook och familjeliv, och genom vänner och 

bekantas kontakter med adopterade från Sri Lanka. Då det finns fler än ungefär 3500 individer 

som har adopterats från Sri Lanka till Sverige kommer förhoppningsvis fler SLadopterade gå 

med i föreningen då den blivit vidare etablerad. 

Aktiviteter 

Under året arrangerades två aktiviteter, bowlingkvällen och rötterseminariet. 

Bowlingkvällen var den första aktiviteten som anordnades under 2009. Den arrangerades 

tillsammans med SLBV och bowlingen sponsrades av SLBV. Totalt deltog åtta SLadopterade. 

Efter bowlingen firade vi vinnaren och åt mat på en restaurang i närheten av bowlinghallen. 

Rötterseminariet var den andra aktiviteten. Totalt deltog nio individer. När seminariet var 

klart fortsatte vi att utbyta erfarenheter om Sri Lanka och biofamiljerna medan vi åt Nam 

Kangs goda koreanska och japanska maträtter. 

SLadopterad deltog även i två aktiviteter som anordnades av SLAIS (Sri Lanka Association in 

Sweden), sommarfesten samt julfesten. På dessa evenemang kan man lära sig mycket om 

srilankesisk kultur, äta srilankesisk mat, och träffa srilankeser som bor i Sverige. 



I slutet av 2009 etablerade SLadopterad kontakt med en förening i Holland, UIA (United 

International Adoptees). Detta var ett första steg i att skapa ett globalt nätverk för adopterade 

från Sri Lanka. 

Mål 

Att verka som en förening för vuxna adopterade från Sri Lanka och skapa en mötesplats för 

erfarenhetsutbyten i Sverige såväl som internationellt. 

Under 2010 ska en hemsida utvecklas där bla en kunskapsbank avseende adopterades tankar 

och upplevelser kring mötet med biofamiljen upprättas. 

Fler aktiviteter ska anordnas som kan intressera passiva och potentiella medlemmar. Några 

förslag är exempelvis srilankesisk matlagningskurs och besök av utställningar om Sydasien. 

Visioner 

Att skapa ett globalt nätverk mellan de ca 13000 SLadopterade som finns på skilda håll i 

världen. 

Att etablera kontakter på Sri Lanka för att kunna bistå vid röttersökningar. 

Att möjliggöra singalesisk språkundervisning i Sverige för vuxna adopterade från Sri Lanka. 

 


