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Abstract 
Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt 

ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 

2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer 

upp på institutioner i landet. Hur kommer detta skifte sig och vad har det inneburit för barns 

rättigheter och tolkningen av barnets bästa på Sri Lanka?  Syftet med denna uppsats är att 

besvara denna fråga och tydliggöra problematiken med barnhandel som internationell 

adoption kan innebära. Kopplat till detta analyseras också den påverkan som det 

internationella samarbetet genom Barnkonventionen och Haagkonventionen om skydd för 

barn och samarbete gällande internationella adoptioner har för utvecklingen av barns 

rättigheter. Principen om barnets bästa utgör det teoretiska perspektivet vilket, med en 

holistisk tolkning av barns utveckling, är den måttstock som utvecklingen som skett ställs 

emot för att avgöra om denne har inneburit förstärkta rättigheter för barnen i fråga. 

Utvecklingen har analyserats genom en begreppshistoriskanalys av det teoritiserade begreppet 

barnets bästa i de Sri Lankesiska adoptionslagarna samt intervjuer från nyhetsartiklar och 

dokumentärer från 1980 framtills idag. Tolkningen av barnets bästa har gått från att räkna 

internationell adoption som det bästa för barnen till att efter avslöjandet av barnhandelshärvan 

under 1980-talet se det som raka motsatsen. Arbetet för att säkerställa barnens bästa har 

därefter gått från att bara motarbeta barnhandeln till att under 2000-talet också börja se över 

nationella stöd- och skyddsmekanismer. Detta tyder på forsatt stärkta rättigheter för de mest 

utsatta barnen på Sri Lanka. 

Nyckelord: internationell adoption, barnhandel, principen om barnets bästa, Sri Lanka, 

Barnkonventionen, Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande 

internationell adoption 
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Inledning, syfte och frågeställning 

Under 1980-talet ansågs internationell adoption (ICA) vara en form av humanitär hjälp, där 

barn från fattiga länder fick möjligheten att bli ”räddade” och växa upp på en plats med bättre 

ekonomiska förutsättningar.1 Otroligt många barn adopterades världen över och under årtiondet 

kom 6815 av dem från Sri Lanka, vilket placerade dem på plats fem av de stater som flest barn 

adopterades från internationellt.2 Idag ser situationen helt annorlunda ut. Tolkningen av 

internationell adoption har förändrats och under 2010-talet är det istället 259 barn totalt som 

adopterats internationellt från Sri Lanka, detta trots det fortsatt stora antalet barn som växer upp 

i en utsatt situation på institution.3 Hur kommer detta stora skifte sig? 

Mellan januari och mars 2017 var jag och volontärarbetade på ett barnhem på Sri Lanka och 

det var först där som jag på riktigt ställdes inför den problematik som internationell adoption 

kan innebära. Under min tid där fick jag en inblick i deras adoptionssystem och blev förvånad 

över att det var så få barn som stod på tur till att adopteras. Trots det att det fanns hur många 

barn som helst på barnhemmet som hade kunnat bli adopterade så innebar den strikta 

lagstiftningen att väldigt få kunde bli det. När jag frågade om anledningarna till detta fick jag 

berättat för mig att det berodde på att det innan lagstiftningen reformerades på 1990-talet, och 

efterfrågan för att adoptera ett barn från Sri Lanka var som störst, fanns så kallade barnfarmer 

för att möta den stora efterfrågan som fanns på barn.  Den hårda lagstiftningen var alltså på 

plats i ett försök att skydda dessa redan utsatta barn från att också falla offer för barnhandel. 

Detta förändrade dock inte faktumet att de förhållandena de växte upp i på barnhemmet inte var 

i närheten av den standard de borde varit i – vilket inte heller är bra för deras välmående och 

utveckling. 

Det är just detta skifte som ska analyseras i denna uppsats med syftet att tydliggöra och 

uppmärksamma den problematik med barnhandel som internationell adoption kan innebära, 

samt vilka följder detta innebär för barn i en utsatt situation. Uppsatsen kommer också 

undersöka den komplexitet som uppstår när vad som faktiskt är det bästa för ett barn ska avgöras 

 
1 Davies, Miranda, ”Intercountry adoption, children’s rights and the politics of rescue”, Adoption & Fostering, 

vol 35, nr 4, 2011. S 50-53 
2 Kane, Saralee, ”The Movement of Children for International Adoption: An Epidemiologic Perspective”, The 

Social Science Journal, vol 30, no 4, 1993. S 330 
3 Hague Conference on Private International Law, ”Annual adoption statistics for States of origin: Sri Lanka”, 

Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption 1993, 

2010-2019. 
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och det faktum att det inte räcker att reglera ICA och få stopp på barnhandeln för att ett holistiskt 

barnets bästa (BIC) ska uppfyllas. Kopplat till detta tittar denna uppsats också närmare på den 

Sri Lankesiska kontextens historiska utveckling för att undersöka den påverkan som det 

internationella samarbetet genom konventioner som Barnkonventionen (CRC) och 

Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption (HCIA) 

har inneburit för stärkandet av barns rättigheter genom följande frågeställning: 

Hur har tolkningen av principen om barnets bästa (BIC) och dess påverkan av barns 

rättigheter utvecklats i kontext till internationell adoption på Sri Lanka från 1980-talet 

framtill idag? Vilka effekter har utvecklingen som skett fått för skyddet av barns 

rättigheter?  

BIC kommer både användas som en teoretisk måttstock samt utgöra det begrepp som analyseras 

i den Sri Lankesiska kontexten för att avgöra om den utveckling som skett från 1980-talet fram 

tills idag inneburit förstärkta rättigheter för barnen i fråga.  

Teori  
I denna uppsats kommer utvecklingen av regleringen kring internationell adoption på Sri Lanka 

undersökas ur ett människorättsligt perspektiv med principen om barnets bästa (BIC) som 

teoretiskt perspektiv, med målet att tydliggöra vad utvecklingen har fått för effekter för barns 

rättigheter och välmående. I detta avsnitt kommer BIC främst att presenteras som övergripande 

människorättslig teori. Vad principen får för specifik innebörd gällande internationell adoption 

enligt Barnkonventionen (CRC) och Haagkonventionen (HCIA) kommer nämnas senare i 

analysdelen. 

BIC utgår från att det bästa för barnet ska vara en av de främsta faktorerna vid allt 

beslutstagande gällande barn, detta för att säkerhetsställa att deras rättigheter faktiskt infrias 

och prioriteras världen över. I relation till Barnkonventionen (CRC) förklarar Van Bueren bland 

annat att detta innebär att ett beslut som bryter mot någon av artiklarna i konventionen aldrig 

kan sägas vara taget i BIC.4 Hur principen fortsatt definieras inom CRC och HCIA kommer 

som nämnt tidigare presenteras mer ingående i analysdelen. Principen har också som syfte att 

säkerhetsställa ett holistiskt förhållningssätt till barns utveckling. Ett holistiskt hållningssätt 

innebär att ett barns fysiska, psykiska och emotionella välmående ska prioriteras likvärdigt när 

 
4 Van Bueren, Geraldine, “Children’s Rights”, i: Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & 

Harris, David J. (red.), International human rights law, Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2018. S 

329ff 
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ett beslut gällande dem tas.5 Den holistiska utgångspunkten har som mål att säkerställa barnets 

fortsatta utveckling och kopplat till detta behöver också barnets framtida intressen vägas in i 

beslutstagandet. Detta innebär att kort-, medel- och långvariga effekterna av barnets välmående 

kopplat till det beslut som ska tas måste tas med i beräkningen. För att ett holistiskt hållningssätt 

ska efterföljas ska barnet också få möjligheten att själv uttrycka vad denne vill.6 Som teori i 

denna uppsats kommer BIC användas som en måttstock för att avgöra om den utveckling som 

skett gällande internationell adoption på Sri Lanka från 1980-talet fram tills idag inneburit 

förstärkta rättigheter för barnen i fråga, samt vad detta haft för påverkan för barnens holistiska 

utveckling. (Vidare definierat som ett holistiskt BIC) 

En av de stora problematikerna med BIC är att den inte finns någon tydlig formulering av vad 

exakt det bästa för barnet faktiskt är. Detta innebär att BIC utvärderas utifrån varje specifik 

situation och kontext, så dess påverkan varierar i de olika delar av världen på grund av olika 

kulturella tolkningar av principen.7 Principen ska också vara en av de främsta faktorerna vid 

allt beslutstagande gällande barn, inte den främsta, vilket innebär att andra lagar och policys 

kan få företräde.8 Dock är en viss mängd subjektivitet också ett positivt drag hos principen, då 

vad som är BIC inte är något som ser likadant ut överallt i alla situationer och därför är något 

som måste kunna anpassas. Det är också detta som gör BIC till en användbar teori i denna 

uppsats, då det ger oss möjligheten att se på den utveckling som skett på Sri Lanka i relation 

till vad detta innebär för barnens välmående och holistiska utveckling i just den kontexten. 9 

Nigel Cantwell förklarar att utgå från ”någons bästa” härstammar från innan utvecklingen av 

skydd genom internationella mänskliga rättigheter och menar därför att det egentligen är lite 

konstigt att det fortfarande är det konceptet som barns rättigheter vilar på. Historiskt sätt har 

”någons bästa” använts för att ta ett beslut gällande någon som inte själv har den rationella 

möjligheten att bidra till beslutstagandet, vilket inte riktigt går i samma linje med det faktum 

att ett holistiskt hållningssätt till BIC kräver att barnets åsikter, i största möjliga grad, också tas 

med i beräkningen. Cantwell förklarar också att de beslut som historiskt sätt har tagits kopplat 

till en grupp människors bästa har haft en tendens att grunda sig i förutfattade meningar 

 
5 Van Bueren, Geraldine, 2018. S 329ff 
6 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, ”Children's rights. [Elektronisk resurs] : a 

commentary on the convention on the rights of the child and its protocols”, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, 2019 . s 68-71 
7 McAdam, Jane, “Protection and ‘The Best Interests of the Child’—The Convention on the Rights of the Child”, 

Oxford University Press, Oxford, 2007. S 179f 
8 Van Bueren, Geraldine, 2018. S 329ff 
9 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 65. 
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gentemot gruppen i fråga, vilket kunde innebära att de beslut som togs inte gick i linje med vad 

som faktiskt skulle vara bäst för dem. Trots denna historia ses BIC som något positivt inom 

arbetet för barns rättigheter, då principen bidragit till förstärkning av barns rättigheter sen 1980-

talet. Som nämnt tidigare kan begreppets vaghet också utgöra ett problem i det 

människorättsliga arbetet, men Cantwell förklarar att denna flexibilitet också möjliggör att den 

utveckling som skett på rättighetsfronten samt olika staters kulturella aspekter kan tas med i 

beräkningen vid avgörandet av vad som är BIC. Detta innebär att resultatet som följer har en 

större chans att faktiskt bli i linje med BIC i praktiken. För att få en större förståelse för den 

utvecklingen som skett, och sker, menar han också att det är intressant att se tillbaka på de 

beslut som ansågs vara i linje med BIC tidigare i historien som vi idag anser vara brott mot 

barns rättigheter – vilket är ett viktigt perspektiv som vi kommer bära med oss in i analysen.10 

Det är just utvecklingen som skett gällande tolkningen av BIC på Sri Lanka, där ICA ansågs 

vara i linje med BIC under 1980-talet för att idag istället räknas som raka motsatsen, som gör 

BIC till ett passande teoretiskt perspektiv för denna uppsats. 

Metod 
För att uppfylla målet med denna uppsats behövs en metod som både kan gräva i ett begreppets 

betydelse på djupet, samtidigt som den också kan ställa begreppet i relation till de samhälleliga 

förändringarna som influerat förändringarna i dess betydelse över tid. Detta gör en 

begreppshistorisk analys till en passande metod för denna uppsats. Genom denna metod 

kommer vi titta närmare på hur BIC som begrepp påverkat utvecklingen av barns rättigheter 

kopplat till internationell adoption på Sri Lanka och vilka följder dessa tolkningar inneburit för 

barnen i frågas välmående och holistiska utveckling. Enligt begreppshistoria är relationen 

mellan den mänskliga aktören och de socioekonomiska strukturerna ömsesidig. Detta innebär 

att människans handlade påverkas lika mycket av strukturerna i samhället som strukturerna 

formas av människors beteende.11 Det är precis på detta sätt som utvecklingen på Sri Lanka ska 

undersökas, då den kontextuella tolkningen av BIC har påverkat formandet av lagstiftningar 

och synen på ICA, samtidigt som internationell adoption som koncept och den problematik det 

har burit med sig också har påverkat utvecklingen kring den Sri Lankesiska synen på BIC. 

 
10 Cantwell, Nigel, “The Best Interest of The Child in Intercountry adoption”, Innocent Insight, Florence: 

UNICEF Office of Research, 2014. s 9 
11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. S 180 
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Denna aspekt utgör ett väldigt viktigt perspektiv i klargörandet av krafterna bakom 

utvecklingen av begreppet BIC från 1980-talet framtill idag. 

Inom begreppshistoria definieras begrepp som mångtydiga knutpunkter för ord och idéer och 

utifrån denna definition är BIC ett tydligt exempel på ett begrepp12. Metoden består av två 

huvudinriktningar, den lingvistiska och den tyska, vilka båda har använts i analysavsnittet. I 

linje med den lingvistiska inriktningen har analysen tittat närmare på hur BIC används som 

begrepp under 1980-, 1990-, 2000- och 2010-talet i den Sri Lankesiska kontexten samt 

undersökt dess funktion i internationella konventioner som CRC och HCIA. En 

begreppshistorisk analys utgår från att det inte går att utföra en objektiv analys av politiska och 

sociala fenomen, utan det perspektiv som materialet presenterar utgör istället en viktig aspekt i 

analysen. Målet analysen som gjorts har alltså inte varit att undersöka det utvalda materialet så 

objektivt som möjligt, utan den subjektivitet som materialet bär med sig utgör istället en viktig 

del av begreppets innebörd och roll under den diskursen och kontexten som det användes. 

Genom den lingvistiska inriktningen sätts begreppet också i ljus av den betydelse olika aktörer 

kan välja att ge det för att gynna olika underliggande intressen.13 Dessa verktyg har varit väldigt 

användbara i den väldigt känsloladdade analysen av utvecklingen av BIC och internationell 

adoption på Sri Lanka från 1980, kopplat till deras komplicerade historia med barnhandel, 

barnfarmer och många kontrasterande intressen. 

Den tyska inriktningen fokuserar istället på begrepp som en blandning av mänskliga handlingar, 

idéer och socioekonomiska strukturer. Kopplat till detta analyseras begrepp utifrån olika 

temporala nivåer vilka visar på olika grader av det förflutna, nutiden och framtiden inom 

begreppet.14 Dessa temporala nivåer har kunnat tydliggöra den relationen begreppet har till 

tidigare tolkningar av det inom de olika årtiondena i min analys. Analysen har också tagit 

avstamp i en diakron och synkron analys, vilka är två inriktningar inom den tyska inriktningen. 

I denna uppsats har den diakrona analysen, vilket innefattar en historisk jämförelse av ett 

begrepps innebörd, tagit avstamp i 1980-, 1990-, 2000- och 2010-talet. Den synkrona analysen 

har istället undersökt begreppets relation till andra relevanta begrepp, vilket har varit ett bra 

komplement till den diakrona analysen då BIC inte alltid vara ett etablerat begrepp på Sri Lanka. 

Analysen av närliggande begrepp till BIC och deras betydelse har på många sätt möjliggjort 

den diakrona analysen då den kunnat tydliggöra på indirekta tecken på hur BIC tolkades under 

 
12 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2012. S 178. 
13 Ibid. S 179-187 
14 Ibid. S 181 
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de olika perioderna. Resultaten från dessa analyser har sammanställts i en gemensam tabell i 

analysavsnittet med syftet att skapa en översiktlig bild över den utveckling som skett och 

underlätta en vidare förståelse i den djupgående analys som presenteras längre fram i 

analysavsnittet.15 

Den subjektivitet som bara stärker den begreppshistoriska metoden har också visat en tendens 

på att bli problematisk under arbetets gång. Detta då mina upplevelser från när jag 

volontärarbetade på Sri Lanka både har varit en oerhörd resurs gällande min förståelse för den 

Sri Lankesiska kontexten, samtidigt som de också utgjort ett hinder då barnhemmet jag befann 

mig på bara representerar en liten del av landets adoptionssystem. Detta är något jag har haft 

med i åtanke under analysens gång. En annan svårighet med mitt val av metod har varit 

perspektivet som jag själv tar med mig från min uppväxt i den svenska kontexten och tolkningen 

av BIC den bär med sig. Just eftersom metoden utgår från att det inte är möjligt att hålla sig 

objektiv vid en analys av betydelsen av ett begrepp så är min subjektivitet något som tagits med 

i beräkningen under min analys och diskussion. Forskningsfrågans utformning samt i vilken 

riktning den sätter min analys av BIC och den Sri Lankesiska kontexten, i relation till de tankar 

jag hade om vad resultaten skulle tänkas bli redan innan analysen utfördes, är också saker som 

tagits med i beräkningen för att förhindra att analysen färgas av detta. Därför har målet under 

analysen varit att låta den diakrona och synkrona analysen bestämma vilken riktning som 

analysen går i, för att undvika att själv påverka resultatet. 

Material 

I detta avsnitt kommer det primär- och sekundärmaterial som använts i uppsatsen att 

presenteras. Därefter följer ett avsnitt om de avgränsningar som satts upp för att minimera 

spannet av material som analyserat.  

Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterialet i denna uppsats består av Sri Lankesiska lagstiftningar och policys, 

internationella konventioner med tillhörande självrapporter och kommentarer samt intervjuer 

tagna från nyhetsartiklar och dokumentärer. Dessa olika perspektiv bildar tillsammans en 

övergripande bild över den historiska utvecklingen som skett gällande tolkningen av begreppet 

BIC. Valet av flertalet olika sorters källor är ett medvetet sådant, då de olika subjektiva 

 
15 Ibid. S 183 
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perspektiven, som tidigare nämnt i metod avsnittet, bara stärker en begreppshistorisk analys. 

Källorna, vilka representerar olika perspektiv av den kontextuella tolkningen av BIC, har 

därmed kommit att komplettera varandra i bildandet av en översiktlig bild av begreppets 

betydelse under de olika årtiondena.  

På Sri Lanka är det ”The Adoption of Children Ordinance” som reglerar all form av adoption. 

I takt med att synen på vad som ansågs vara BIC för barn i behov av skydd och stöd förändrats 

har lagstiftningen reglerats och av dessa regleringar utgör ”Adoption of Children Act, No. 38 

of 1979”, ”Adoption of Children (Amendment) Act, No. 15 of 1992” och ” ”Tsunami (Special 

Provisions) Act, No. 16 of 2005” en viktig del av analysen. Utvecklingen har också inneburit 

skapandet av bland annat ”The National Policy of Alternative Care of Children in Sri Lanka” 

som implementerades 2018, vilken också kommer analyseras.  Den kontextuella tolkningen av 

BIC som går att utläsa från dessa lagstiftningar kompletteras i analysen med andra perspektiv 

från nyhetsartiklar och intervjuer gällande ICA och barnhandeln. Under delavsnittet 1980-talet 

innefattar detta två artiklar som målar upp den barnhandel och de barnfarmer som avslöjades 

under denna tidsperiod, under 2000-talet två artiklar vilka speglar följderna efter tsunamin 2004 

och under avsnittet 2010-talet inkluderas en intervju med den Sri Lankesiske hälsoministern 

angående barnhandeln som skedde på 1980-talet. Genom att analysera och jämföra detta 

material kommer den förändring som utvecklingen inneburit för barns rättigheter undersökas. 

Sri Lanka är ett av medlemsländerna till Barnkonventionen (CRC) och Haagkonventionen om 

skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (HCIA), vilka utgör viktiga 

internationella verktyg i det mellanstatliga samarbetet gällande barns rättigheter och det 

förebyggande arbetet för att motverka barnhandeln kopplat till internationella adoptioner. Dessa 

dokument med tillhörande rekommendationer och självrapporter kommer presentera ännu ett 

perspektiv i den begreppshistoriska analysen från 1990-talet och framåt, då det var först då som 

Sri Lanka blev en medlemsstat. Konventionerna kommer därmed presenteras mer ingående i 

analysavsnittet. Dessa rapporter innefattar också statistik över hur många barn som blivit 

adopterade per år och dessa siffror visar på den effekt som tolkningen av BIC fick för adoption 

på Sri Lanka i praktiken. Statistik över antalet adopterade på Sri Lanka har varit svårt att få tag 

på och har därför inte kunnat jämföras med några andra siffror, vilket inte gör siffrorna helt 

pålitliga. Därför kommer statistiken inte vara en av de bärande delarna i analysen, utan kommer 

främst presenteras för att visa på hur ICA har förändrats över tid i runda slängar. 

Sekundärmaterialet i denna uppsats utgörs av forskningsartiklar vilka presenterar ICA:s och 

barnhandelns historia och relationen mellan en uppväxt på institution och BIC. Sri Lanka är 
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inte det enda landet som har en problematisk historia med barnhandel kopplat till internationella 

adoptioner. Vad detta har inneburit och innebär för barns välmående och rättigheter, hur detta 

rättfärdigades samt det förebyggande arbetet som pågår både på internationell och nationell 

nivå diskuteras av Miranda Davies och David M. Smolin under avsnittet Internationell adoption 

– ett nytt fenomen. Som tidigare nämnt under uppsatsens syfte så räcker det inte att reglera ICA 

och få stopp på barnhandeln för att ett holistiskt BIC ska uppfyllas. Barnen som troligen hade 

blivit ICA under de äldre lagstiftningarna är fortfarande i behov av någon form av stöd och 

alternative care, vilket lägger ett ansvar på staten i fråga att implementera mekanismer som 

fortsatt kan säkerställa dessa barns holistiska utveckling. På Sri Lanka har de mer reglerade 

adoptionsreglerna resulterat i att många barn istället växer upp på stora institutioner och hur en 

sådan uppväxt står sig i relation till BIC presenterar Nigel Cantwell och Gabriella Marquez 

under avsnittet ”Uppväxt på institution och BIC”. Dessa texter presenterar det internationella 

samfundets och den människorättsliga tolkningen av BIC och är ett perspektiv som också 

används vid tolkningen av vad BIC innebär för barnens holistiska utveckling i analysavsnittet. 

Den betydelse som BIC får i relation till ICA i barnkonventionen (CRC) och Haagkonventionen 

om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption (HCIA) kommer också 

presenteras med hjälp av tidigare forskning, men som tidigare nämnt kommer dessa först 

presenteras i analysdelen då konventionernas tolkning av BIC tydligt speglas i de 

lagändringarna som Sri Lankesiska staten genomförde under 1990-talet.  

Avgränsningar 

Avgränsningen till internationell adoption inom den Sri Lankesiska kontexten i denna uppsats 

är ett medvetet val, då det var när jag volontärarbetade på Sri Lanka 2017 som jag först stötte 

på problematiken som internationell adoption och en uppväxt på barnhem faktiskt innebär på 

riktigt. Utvecklingen som skett på Sri Lanka från 1980-talet, då adoptionstrycket var så stort att 

det fanns barnfarmer, framtill nu då väldigt få barn adopteras internationellt är väldigt intressant 

att analysera kopplat till BIC då den visar på ett stort intressefokusskifte för den Sri Lankesiska 

staten – vilket tyder på en så kallad pendeleffekt. Efter mina två månader på Sri Lanka lärde 

jag känna kontexten och fick en inblick i hur det Sri Lankesiska adoptions- och 

barnhemssystemet fungerar vilket bidrar till ännu ett perspektiv att applicera på det material 

som behandlas i analysavsnittet. Analysen har som nämnt tidigare också avgränsats till ett fokus 

på BIC och kommer därmed inte bearbeta andra relevanta människorättsliga problem kopplade 

till ICA. 
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Forskningsetiska bedömningar 
År 2017 var jag och volontärarbetade på bland annat ett barnhem på Sri Lanka i två månader 

och de erfarenheter jag burit med mig samt min kunskap om den Sri Lankesiska kontexten har 

använts vid skapandet av denna uppsats. Jag har dock valt att inte använda mina upplevelser 

som ett primärmaterial då min vistelse på Sri Lanka inte var i syfte att genomföra denna 

undersökning, vilket innebär att jag inte har tillstånd till att använda mig av de personerna jag 

träffades upplevelser i min analys. Min upplevelse på plats har dock kunnat utgöra ännu ett 

perspektiv att utgå från i den begreppshistoriska analysen, vilket har bidragit till en djupare 

förståelse av hur den Sri Lankesiska kontexten påverkar tolkningen av BIC och barns 

rättigheter. Detta ger mig möjligheten att ta avstamp i den kontexten som jag upplevde på plats 

utan att påstå att det är så det ser ut på hela Sri Lanka, utan helt enkelt använda det som ett 

kompletterande perspektiv i min begreppshistoriska analys. 

Tidigare forskning 
Problematiken med barnhandel kopplat till internationell adoption (ICA) och så kallade 

barnfarmer är som tidigare nämnt under materialavsnittet inte unik för den Sri Lankesiska 

kontexten, utan det är ett problem kopplat till ICA världen över. I materialavsnittet 

presenterades också faktumet att ett säkerställande av barnets bästa (BIC) i de kontexter som 

har haft den problematiken kräver så mycket mer än att reglera ICA ytterligare och på så sätt få 

stopp på barnhandeln. Det är just de här två punkterna och vad de innebär i relation i BIC som 

kommer presenteras med hjälp av tidigare forskning i detta avsnitt. 

 

Internationell adoption – ett nytt fenomen 

Internationell adoption (ICA) är ett relativt nytt fenomen som växte fram efter sviterna av andra 

världskriget. I sin artikel ”Intercountry adoption, children’s rights and the politics of rescue” 

förklarar Davies att ICA ansågs vara en humanitär insats då de fattiga barnen blev ”räddade” 

från ett liv i fattigdom och fick istället växa upp i ett land med större möjligheter. Allt efter ICA 

visat sig vara mer komplicerat och problematiskt än så har allt fler riktlinjer satts upp för att 

säkerhetsställa att det beslut som tas är det bästa för barnets utveckling. Den avgörande faktorn 

för om barnet ska bli ICA eller inte är BIC. Som nämnt tidigare har BIC principen ett stort 

utrymme för en kontextuelltolkning och det är just detta som Davies anser kan bli problematiskt 

när principen blir den avgörande faktorn vid ett beslut om ICA. Faktumet att 
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levnadsförhållandena ser så olika ut för alla barn världen över gör det svårt att applicera en 

människorättsligstandard för vad BIC faktiskt är kopplat till ICA och det är just därför BIC 

kräver ett stort utrymme för kontextuelltolkning så att barnens faktiska behov ska prioriteras. 

Detta i sig behöver inte vara något problematiskt, men Davies menar att alla de olika lagerna 

av kontrasterande viljor och intressen som tillkommer och blir relevanta under en ICA bidrar 

till att det kan vara svårt att avgöra om det beslutet som tas faktiskt tas utifrån BIC eller om det 

finns andra underliggande intressen och motiv som prioriteras högre för de inblandade 

parterna.16 

Ett av de bakomliggande intressena och motiven som ligger bakom ett beslut om ICA som inte 

är i linje med BIC förklarar Smolin handlar om ekonomisk vinning. Smolin är ytterst kritisk 

mot ICA och menar att när man tar bort det humanitära perspektivet så är det ett typexempel på 

ett kommersiellt system vilket drivs av västerländska pars vilja att bli föräldrar snarare än vad 

som är bäst för barnen i fråga. Precis som i vilken annan marknad som helst har den ökade 

efterfrågan på barn som är tillgängliga för ICA bidragit till en möjlighet att tjäna pengar på det. 

I dessa fall menar Smolin att ICA utgör en legitim täckmantel för barnhandel, vilket han i sin 

artikel kommer att likna vid pengatvätt genom begreppet child laundering. Smolin poängterar 

dock att det inte bara är inom ICA systemet som barnhandel pågår i världen, men menar att 

systemet möjliggör ett legitimerande som inte funnits tidigare. I sin artikel presenterar Smolin 

flera scenarion där barn felaktigt blivit möjliggjorda för ICA, ibland till och med utan deras 

föräldrars vetskap, genom bland annat kidnappningar från sjukhus och ett utnyttjande av 

föräldrarnas ovetskap om vad ICA faktiskt innebär.17 Kopplat till detta förklarar han att många 

av de barnen som blir möjliggjorda för ICA inte är föräldralösa och i behov av ”räddning” vilket 

det humanitära perspektivet av ICA presenterar. Många av dem kommer istället från fattiga 

familjer vilka inte har möjlighet att ta hand om dem.18Kopplat till detta belyser Smolin 

internationella dokuments möjlighet att bidra till en öka transparens inom ICA och reglera 

systemet på ett sätt som kan förhindra möjligheterna att tjäna extra pengar på ICA. För att dessa 

regleringar ska gälla för medlemsstaterna så räcker det inte att de bara skrivit under 

konventionen, utan Smolin förklarar att det också krävs en ratificering av dokumentet för att 

 
16 Davies, Miranda, 2011. S 50-53 
17 Smolin, David M, ”Child Laundering: How the intercountry adoption system legitimizes and incentives the 

practice of buying, trafficking, kidnapping, and stealing children”, The Wayne Law Review, vol. 52:113, 2006. S 

115-121 
18 Smolin, David M, 2006. S 127 
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artiklarna ska få ett genomslag i praktiken. Många av de länderna som flest barn adopteras från 

har inte ratificerat HCIA vilket innebär att de inte kan förhindra fortsättandet av barnhandeln.19 

Uppväxt på institution och BIC 

En av huvudpoängerna med principen om BIC är att huvudfokuset ska vara att värna om 

barnens holistiska utveckling. Nigel Cantwell förklarar att forskning visat att växa upp på en 

institution har en negativ inverkan på barns utveckling.20 I linje med detta menar Gabriella 

Marquez att barn som vuxit upp på barnhem har en tendens att visa tecken på Reactive 

Attachment Disorder. Många barnhem har en stor rotation på personalen som tar hand om 

barnen vilket tar ifrån barnen den trygghet som är väsentlig för det psykiska välmåendet och 

utvecklingen när ett barn växer upp.21 Cantwell menar att anledningarna till att många barn 

hamnar på institutioner samt levnadsförhållandena där har visat sig inte möta en mängd av de 

riktlinjerna som krävs för att ett holistiskt BIC ska uppfyllas. Bland dessa nämner han 

nödvändighetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Den förstnämnda innebär att det är helt 

säkerhetsställt att barnets flytt till institutionen är nödvändigt för dess välmående samt att det 

är den enda möjliga lösningen för situationen som denne befinner sig i. 

Proportionalitetsprincipen innebär att placeringen går i linje med barns rättigheter och anpassas 

utefter varje barns specifika behov. Kopplat till detta förklarar Cantwell att dessa principer inte 

får det genomslag som hade önskats för att kunna säkerhetsställa barnens välmående och 

holistiska välmående och det är just därför som en de-institutionalisation av the alternative care 

i många fattigare länder behövs för att systemet ska gå i linje med BIC.22 

Den historiska utvecklingen av BIC på Sri 

Lanka 

För få en djupare förståelse för på vilket sätt den Sri Lankesiska kontexten påverkar tolkningen 

av BIC samt anledningarna bakom att så många barn är i behov av alternative care kommer 

denna analys inledas med en presentation av den Sri Lankesiska kontexten. Därefter kommer 

resultaten från de synkrona och diakrona analyserna presenteras i en gemensam tabell med 

 
19 Ibid. S 173-177 
20Cantwell, Nigel, ”The Human Rights of Children in the context of formal alternative care” i; Vandenhole, 

Wouter, Desmet, Ellen, Reynaert, Didier & Lembrechts, Sara (red.), Routledge international handbook of 

children's rights studies, Routledge, Abingdon, 2017[2015]. S 268 
21 Marquez, Gabriella, ”Transnational Adoption: The Creation and Ill Effects of an International Black Market 

Baby Trade”, Journal of Juvenile Law, vol 21, 2000. S 35 
22 Cantwell, Nigel, 2017(2015). S 261-270 
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tanken att skapa en överblick över den utveckling som skett innan vi djupdyker i en 

begreppshistorisk analys av begreppet BIC kronologiskt från 1980 till idag, ett årtionde i taget, 

i den slutgiltiga delen av analysen.  

Den Sri Lankesiska kontexten 

Sri Lanka blev självständigt är 1948 efter att ha varit en brittisk koloni i närmare 150 år.23 Staten 

har en stökig historia med ett långdraget inbördeskrig mellan de två folkgrupperna singaleserna 

och tamilerna som bröt ut 1983. Oroligheterna och striderna som blommat upp om vartannat 

framtill 2009 då regeringen förklarade kriget avslutat har försvårat möjligheterna till ett 

nationellt arbete med barns rättigheter avsevärt. Sri Lanka är också ett land med stora 

ekonomiska klyftor mellan dess rika och fattiga befolkning och en fjärdedel av befolkningen 

beräknas ligga under fattigdomsstrecket.24 Inom den Sri Lankesiska kontexten har barns 

rättigheter och BIC aktualiseras och definierats i relation till deras föräldrars, vilket försvårar 

situationen för barn i behov av alternative care ytterligare. Utomäktenskapliga barn är 

marginaliserade och ensamstående mammor tenderar inte få det stöd de behöver för att kunna 

ta hand om sina barn själva, vilket ofta resulterar i att de lämnas bort.25 Barn med 

funktionsvariationer är också väldigt marginaliserade och detta kopplat till den utbredda 

fattigdomen innebär att dessa barn i större utsträckning blir bortlämnande till institutioner.26 

Dessa kontextuella faktorer har bidragit till att det är många familjer som inte har möjligheten 

att ta hand om sina barn vilket gör tolkningen av BIC i relation till ICA och former av 

alternative care väldigt viktig i frågan om dessa barn får sina rättigheter skyddade eller inte. 

Resultat 

För att göra den historiska utvecklingen som skett gällande tolkningen av BIC i den Sri 

Lankesiska kontexten tydligare och för att underlätta en jämförelse mellan de olika årtiondena, 

kommer resultaten från den synkrona och diakrona analysen först presenteras översiktligt i en 

tabell i detta analysavsnitt. Därefter kommer vi gå igenom den begreppshistoriska analysen mer 

 
23 Making children's rights work: country profiles on Cambodia, Indonesia, Sri Lanka, Timor Leste and Vietnam, 

International Bureau for Children's Rights, Quebec, 2006. S 54 
24 Nationalencyklopedin, Sri Lanka. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sri-lanka 

(hämtad 2021-01-11) 
25 Abeyratne, Ruwantissa & Abeyratne, Anoma, ”The rights of the child in Sri Lanka”, The Comparative Law 

Journal of Southern Africa, vol 17, no 3, Institute of Foreign and Comparative Law, 1984. S 348-366 
26 Save the Children in Sri Lanka, ”Home Truths, Children’s Rights in Institutional Care in Sri Lanka”, 2005. S 5 
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djupgående kronologiskt och på så sätt visa hur betydelsen av begreppet BIC har ändrats över 

tid. 

Årtionde Synkron analys Diakron analys 

1980-talet Humanitär hjälp, 

barnavdelningar på 

sjukhus ”like a 

supermarket for tourists”, 

protected persons, 

welfare of the child, 

slavhandel, barnfarmer, 

tryggare ekonomisk 

framtid 

Pågrund av de socioekonomiska strukturerna på Sri Lanka under 

1980-talet med en utbredd fattigdom ansågs internationell 

adoption vara BIC, då det säkerställde en tryggare ekonomisk 

framtid för barnen i fråga. Detta ansågs såpass viktigt för barnens 

fortsatta utveckling att den olagliga barnhandeln som egentligen 

försigick under täckmanteln av ICA kunde rättfärdigas.27 

 

Marginaliserandet av ensamstående mammor och 

utomäktenskapliga barn bidrog också till att ensamstående 

nyblivna mammor blev övertalade att adoptera bort sitt barn 

redan på sjukhuset då det låg i deras barns BIC att bli ICA.28 

 

Väst-europeiska pars önskan att bli föräldrar och möjligheten att 

gå med ekonomisk vinst på barnhandeln i Sri Lanka föregick det 

Sri Lankesiska intresset att skydda de utsatta barnen i fråga.29 

 

Avslöjandet av barnhandels- och barnfarmshärvan på Sri Lanka 

år 1987 kom att utmana både den internationella tolkningen av 

BIC som en form av humanitär hjälp och den Sri Lankesiske 

uppfattningen att den ICA som pågått var i linje med BIC.30 

1990-talet Statsansvar, barnhandel, 

barnfarmer, holistisk 

utveckling, BIC 

paramount consideration 

De temporala nivåerna som BIC bär med sig i relation till ICA 

och barnhandeln under 1980-talet innebär hårdare regleringar av 

ICA i ”Adoption of Chilldren Ordinance”.31 De temporala 

nivåernas påverkan av begreppet resluterar i att samma 

regleringar inte gäller för nationell adoption.32 

 

 
27 Ismail, Amra, ”Sri Lanka’s baby farms Inter-country racket exposed”, DailyMirror Online, 2017-10-13. 

http://www.dailymirror.lk/expose/Sri-Lanka-s-baby-farms-Inter-country-adoption-racket-exposed/333-138349  

(Hämtad 2020-12-30) 
28 Ismail, Amra, 2017-10-13.  
29 “Underground baby sales thriving in Sri Lanka”, The Record, 1987. http://poundpuplegacy.org/node/29325 

(hämtad 2020-12-30) 
30 ”Legislation intended to curb baby farms, resume foreign adoptions”, UCAnews, 1989-05-02. 

https://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=%2F1989%2F05%2F03%2Flegislation-intended-to-curb-

baby-farms-resume-foreign-adoptions&post_id=37923# (Hämtad 2020-12-32) 
31 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, ”Adoption of Children Ordinance (Amendment) No 15. Of 

1992”, 1992. 
32 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), ”Concluding Observations of the Committee of the Rights 

of the Child: Sri Lanka”, CRC/C/15/Add.40, 1995-06-21. S 3 & 6 
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Regleringarna av ”Adoption of Children Ordinance” 

genomfördes 1992, efter det att Sri Lanka blivit medlemsstat till 

Barnkonventionen 1991. Den definition av BIC som CRC 

presenterar i relation till ICA går att hitta spår av i den nya 

lagstiftningen. Dock efterföljs inte den skyldighet som CRC 

kopplar till artikel 3(3) (statens skyldighet att upprätthålla en viss 

standard på landets alternative care)33 vilket visar tecken på att 

den främsta definitionen av BIC under detta årtionde är att 

säkerställa att barn i utsatta situationer inte faller offer för 

barnhandel.34 Denna utveckling innebär ett ökat skydd för barn 

som kan tänkas möjligöras för ICA, men visar dock inte tecken 

på en holistisk tolkning av BIC på Sri Lanka.  

2000-talet Statsansvar, emotional 

condition, fostercare,  

BIC paramount 

consideration,  de-

institutionalisation, 

Det ansvarstagande som den Sri Lankesiske staten och 

myndigheterna tog på sig för att säkerställa den holistiska 

utvecklingen och välmående hos de barn som drabbats av 

tsunamin 2004 visar på ett tydligt skifte i tolkningen av BIC, där 

nationella lösningar vilka prioriterar och säkerställer ett holistiskt 

BIC också anses vara nödvändigt för att BIC ska uppfyllas i den 

Sri Lankesiske kontexten.35 

 

Efter tsunamin var det bara de utsatta barnen som bott i ett 

fosterhem i minst ett år som fick bli adopterade, detta så att den 

Sri Lankesiska staten skulle kunna säkerställa barnens trygghet 

och fortsatt monitorera barnens känslomässiga tillstånd efter det 

trauma som tsunamin innebar.36 Tydligt ansvarstagande i relation 

till barnens fortsatta holistiska utveckling. 

 

Barnhandeln började ta fart igen i slutet av 2000-talet, denna 

gång dock inte som child laudering utan det handlar istället om 

olagliga adoptioner. Det är de socioekonomiska strukturerna i 

samhället som leder till att ensamstående nyblivna mammor 

känner att de är tvungna att adoptera bort sina barn för att 

säkerställa deras BIC – precis som på 1980-talet.37 

 
33 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, 

1989-11-20. https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html (hämtad 2021-01-11). Artikel 3(3) 
34 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 70 
35 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), ”Consideration of reports submitted by States parties under 

article 44 of the Convention : Convention on the Rights of the Child : 3rd and 4th periodic report of States 

parties due in 2003 : Sri Lanka”, CRC/C/LKA/3-4, 2010-01-20. https://www.refworld.org/docid/4c44053e2.html 

(hämtad 2021-01-05). S 92 
36 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2010-01-20. S 93 
37 ”Children up for sale”, Sunday Times, 2009-08-23. www.sundaytimes.lk/090803/News/nws_23.html (Hämtad 

2021-01-08) 

http://www.sundaytimes.lk/090803/News/nws_23.html
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2010-talet Natural Environment, 

Deinstutionalisation, 

Family-like environment, 

statsansvar, 

nödvändighetsprincipen, 

proportionalitetsprincipen 

I en intervju angående barnhandel och barnfarmerna som 

existerade under 1980-talet bekräftade hälsoministern som 

representant för den Sri Lankesiska staten för första gången 

existensen av barnfarmerna. I samband med detta tog han också 

på sig ansvaret för att starta en utredning av alla de adoptioner 

vars papper visat sig vara förfalskade, vilket ger en möjlighet för 

rättvisa för alla de barn som föll offer för barnhandeln under 

1980-talet. Detta ansvarstagande visar på ett genuint intresse från 

den Sri Lankesiska statens sida att stärka skyddet av barns 

rättigheter på Sri Lanka.38 

 

År 2018 införde den Sri Lankesiske staten ”National Policy of 

Alternative Care for Children in Sri Lanka ” med målet att ändra 

på den Sri Lankesiska tendensen att främst placera barn i behov 

av alternative care på institutioner och istället främja typer av 

mer familjeliknande omvårdnad som är mer långsiktigt hållbara 

ur ett holistiskt utvecklingsperspektiv. Att tillfredsställa BIC 

tolkas nu också som att säkerställa att de nationella skydd- och 

stödmekanismerna är i linje med BIC.39 

 

1980-talet 
Under 1980-talet var BIC inte ett etablerat begrepp på Sri Lanka och avsaknaden av en holistisk 

ställning till barns välmående och utveckling bidrog till att ett stort child laundering system 

etablerades. 6815 barn adopterades internationellt från Sri Lanka under detta årtionde40 och i 

efterhand har det visat sig att stora mängder av dessa adoptioner snarare handlat om en förklädd 

olaglig barnhandel med uppkomsten av tillhörande barnfarmer för att möta den ökade 

efterfrågan av Sri Lankesiska barn från västvärlden.41 Det är just hur den Sri Lankesiska 

tolkningen av BIC ställdes sig mot denna form av ICA som detta delavsnitt kommer handla om.  

Under 1980-talet adopterades alltså 6815 barn internationellt från Sri Lanka, vilket placerade 

staten bland de fem länderna som genomförde flest ICA i världen under årtiondet.42 

Adoptionerna vilka genomfördes i domstol var lagliga, men efter att en barnfarm blev avslöjad 

 
38 BNNVARA, ”Zembla - Adoption Fraud Part 2” (TV-program), Nederländerna, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSsbRcobbUA (hämtad 2021-01-10) 
39 Ministry of Woman and Child Affairs and Dry Zone Development & Department of Probation and Child Care 

Services, ”The National Policy for Alternative Care of Children in Sri Lanka”, 2018. 
40 Kane, Saralee, 1993. S 330 
41 “Underground baby sales thriving in Sri Lanka”, 1987. 
42 Kane, Saralee, 1993. S 330 
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under 1987 har det visat sig att metoderna för att få fram barnen hade varit illegala. I artikeln 

”Underground baby sales thriving in Sri Lanka”, som publicerades när första barnfarmen 

avslöjades internationellt 1987, beskrev the commissioner of childcare Vinitha Jayasinghe 

barnhandeln som skedde under täckmanteln av ICA som en slave trade. Liknande den child 

laundering som Smolin presenterade under avsnittet tidigare forskning föklarade Jayasinghe att 

adoptionerna i sig var lagliga, men att det i själva verket handlar om en barnhandel där varken 

barnets ursprung eller de blivande adoptionsföräldrarna undersöktes innan adoptionen 

fastställdes. En stat vars ICA går att beskriva som en slave trade kan inte tolkas ha ett holistiskt 

hållningssätt till BIC när adoptionsbesluten ska fattas, utan visar istället tydliga tecken på att 

andra intressen spelar in i ett sådant rättfärdigande. I linje med detta förklarade Jayasinghe att 

det just var intressen gällande ekonomisk vinning och europeiska pars vilja att bli föräldrar som 

drev marknaden.43  

Under 1980-talet vad det ”Adoption of Children Ordinance No. 38 of 1979” som var den 

reglerande lagstiftningen gällande adoption på Sri Lanka. Under lagstiftningen ställs kravet att 

alla adoptionsbeslut ska bli tagna med the welfare of the child i åtanke samt förbjuder alla 

former av mutor kopplade till adoptionen.44 Enligt sektion 3(6) ska också Sri Lankesiska 

potentiella adoptivföräldrar prioriteras framför internationella, om det inte är så att domstolen 

som avgör om adoptionen ska genomföras anses att det finns speciella omständigheter som 

rättfärdigar att det internationella paret få adoptera barnet ändå.45 Dessa regleringar fanns på 

plats i lagstiftningen för att förhindra uppkomsten av just barnhandel, men de har visat sig inte 

vara tillräckliga då jurister och högt uppsatta personer var delaktiga i barnhandelshärvan och 

godkände ICA som egentligen inte uppfyllde dessa kraven.46 Under 1980-talet var fortfarande 

adoption ett relativt nytt fenomen på Sri Lanka och tillägget som skilde på nationell och 

internationell adoption kom först med tillägget 1979.47 Tillägget visar på ett intresse att skydda 

barn från att bli exploaterade, men faktumet att jurister och högt uppsatta personer vilka hade 

som ansvar att skydda barnen i fråga var delaktiga i barnhandeln visar på att intresset för 

ekonomisk vinning föregick – vilket inte når upp i den standard som BIC med ett fokus på 

holistisk utveckling sätter upp. 

 
43 “Underground baby sales thriving in Sri Lanka”, 1987. 
44 The Democratic Socialist republic of Sri Lanka, ”Adoption of Children Ordinance No. 38 of 1979”, 1979. 

Sektion 4 
45The Democratic Socialist republic of Sri Lanka, 1979. Sektion 3(6) 
46 Ismail, Amra, 2017-10-13. 
47 The Democratic Socialist republic of Sri Lanka, 1979. Sektion 3(6) 
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Som nämnt av Davies under avsnittet tidigare forskning ansågs ICA utgöra en form av 

humanitär hjälp internationellt 1980-talet, där barnen ansågs räddas från ett liv i fattigdom 

genom ICA till ett liv med större möjligheter hos sina adoptivföräldrar.48 Denna tolkning av 

BIC var också högst aktuell i Sri Lanka under det här årtiondet. Den var också något som 

utnyttjades av brokers på sjukhus, vilka Andrew Silwa förklarar i artikeln ”Sri Lanka’s baby 

farms Inter-country racket exposed” övertalade fattiga familjer och ensamstående mammor att 

adoptera bort sina barn då det låg i deras BIC att växa upp på en plats med tryggare ekonomiska 

förutsättningar.49 Som förklarat under delavsnittet om den Sri Lankesiske kontexten är 

ensamstående mammor och utomäktenskapliga barn väldigt marginaliserade och utsatta och det 

är tydligt att det just var denna utsatta situation som formade tolkningen att det låg i barnens 

BIC att bli ICA. Sektion 21 i ”Adoption of Children Ordinance”, som menar att 

adoptivföräldrarna bland annat har en skyldighet att starta upp ett bankkonto där en 

överenskommen summa ska läggas över varje år tills det att barnet fyllt 18, visar också på denna 

tolkning av BIC i den Sri Lankesiske kontexten.50 

Professor Harendera De Silva som jobbade som intern medical officer på ett sjukhus 1975 

beskriver barnavdelningen som ”a supermarket for tourists”:51  

“They came in couples, walked across and somebody would be showing the kids. Then 

the couple would say I want this one. This was the practice at that time,” he reminisced.“52 

Denna beskrivning av barnavdelningarna visar tydligt att det snarare var de väst-europeiska 

parens vilja att bli föräldrar och den blommande Sri Lankesiske barnhandels marknaden än the 

welfare of the child som motiverade att dessa barn blev ICA. I samma artikel förklarar dock 

Chandima Sigera, Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, att 

det är viktigt att ha i åtanke att det var först 1992 som korrekt förfarande och en tanke på BIC 

gällande ICA infördes i Sri Lankansk lag, vilket är anledningen till att denna typ av ICA inte 

stoppades innan det internationella avslöjandet av barnfarmerna 1987.53  

 
48 Davies, Miranda, 2011. S 50-53 
49 Ismail, Amra, 2017-10-13. 
50 The Democratic Socilist republic of Sri Lanka, 1979. Sektion 21(b) 
51 Ismail, Amra, 2017-10-13.  
52 Ibid. 
53 Ibid. 



18 

 

Efter avslöjandet av barnfarmen 1987 valde dock den Sri Lankesiska staten att stoppa all ICA 

1989. I artikeln ”Legislation intended to curb baby farms, resume foreign adoptions” från maj 

1989 står följande uttalande: 

“The Sri Lanka government is amending its legislation on adoption to prevent further 

adoptions abroad by local "baby farms," according to Probation and Child Care Services 

(PCCS) Department sources here.”54 

Den Sri Lankesiska staten gick själva inte ut och bekräftade att barnfarmerna var anledningen 

till att ICA förbjöds, men meddelade att de under förbudet fokuserade på att arbeta fram nya 

tillägg till ”Adoption of Children Ordinance”. Detta går indirekt att tolka som att avslöjandet 

av barnhandelshärvan kom att ifrågasätta den tidigare fullt positiva Sri Lankesiska ställningen 

till ICA. I artikeln förklarar dem att de nya tilläggen bland annat handlar om att få stopp på alla 

privata adoptioner och från institutioner som inte är statligt registrerade. De skulle också 

komma att innebära krav på rapporter över det adopterade barnets utveckling var sjätte månad 

framtill barnet fyller tre år samt årliga rapporter tills de är 15.55 Dessa åtgärder visar tecken på 

att de indirekt tar avstånd från den barnhandels marknaden som ICA blev under 1980-talet och 

är villiga att arbeta för en förändring vilken kan innebära ökat skydd för barnen i fråga.  

Detta delavsnitt visar på att både de Sri Lankesiska socioekonomiska strukturerna och den 

internationella inställningen till ICA som en form av humanitär hjälp som bidrog till att ICA 

enligt den Sri Lankesiske tolkningen av begreppet under årtiondet ansågs vara i BIC. Det 

internationella avslöjandet av barnhandeln och barnfarmerna kom dock att börja utmana denna 

uppfattning och vad detta komma att innebära för tolkningen av vad som var BIC är det följande 

delavsnitt om 1990-talet kommer handla om.  

1990-talet 

Under den period som Sri Lankesiska staten förbjöd ICA och arbetade med tilläggen till 

”Adoption of Children Ordinance” blev staten medlem till Barnkonventionen (CRC) 1991 och 

kort efter lagändringen var etablerad också till Haagkonventionen om skydd för barn och 

samarbete gällande internationella adoptioner (HCIA) år 1993. CRC:s tolkning och definition 

av BIC är något som det går att hitta tydliga spår av i de tilläggen som lades till i den nationella 

adoptionslagen 1992. Antalet barns som blev internationellt adopterade (ICA) föll också 

drastiskt efter lagändringarna och tilläggen visar på att under 1990-talet ansågs inte ICA vara 

 
54 Legislation intended to curb baby farms, resume foreign adoptions”, 1989-05-02. 
55 Ibid. 
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lika tydligt i linje med BIC längre.56 Denna utveckling visar också på ett ökat intresse att 

prioritera barnens välmående istället för att fortsätta låta barnhandeln fortgå och prioritera en 

ekonomisk vinst. CRC:s och HCIA:s tolkningar av BIC i relation till ICA och hur detta kom att 

spegla sig i och påverka den Sri Lankesiska tolkningen av BIC är det som kommer analyseras 

i följande avsnitt. 

Barnkonventionen (CRC) 

Barnkonventionen är den främsta internationella konventionen gällande barn och är ratificerad 

av alla världens stater förutom USA vilket gör den till en av konventionerna med flest 

underskrifter i världen.57 Geraldine Van Bueren förklarar att av de stora syftena med 

konventionen är att se barn som egna juridiska personer med egna intressen och förmågan att 

uttrycka dem, istället för passiva objekt vars rättigheter är en förlängning av deras föräldrars 

rättigheter. Detta har varit revolutionerande i arbetet med barns rättigheter.58 I CRC utgör 

principen om barnets bästa (BIC) en av de fyra grundläggande principerna vars roll är att 

säkerställa realiseringen av rättigheterna i konventionen.59 Definitionen av vad som är BIC, 

som tidigare diskuterat under teori avsnittet, är väldigt vag och öppen för tolkning. Den enda 

tydligare definitionen av BIC som CRC kommitteen har presenterat är att ett beslut som sägs 

vara taget med BIC i beräkningen aldrig kan bryta mot någon av artiklarna i konventionen.60 

De artiklarna i CRC som är relevanta gällande definitionen av BIC i denna analys är artikel 3 

(BIC), artikel 12 (rätten till deltagande), artikel 21 (adoption) och artikel 35 (arbetet för att 

stoppa barnhandel, kidnappningar och trafficking).  

Enligt artikel 3 har medlemsstaterna tre skyldigheter:  

1. ”(…)the best interest of the child shall be a primary consideration in all actions 

directly or indirectly concerning children, both in the public and the private sphere.” 

2. “Article 3.2(…)obliges states to undertake all legislative and administrative measures to 

ensure the protection and care necessary for children’s wellbeing.” 

 
56 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), “UN Committee on the Rights of the Child: State Party 

Report: Sri Lanka”, CRC/C/70/Add.17, 2002-11-19,  https://www.refworld.org/docid/3ecb93274, (Hämtad 

2021-01-05). S 26 
57 Van Bueren, Geraldine, 2018. S 326f 
58 Ibid. S 331. 
59 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 59 
60 Van Bueren, Geraldine, 2018. S 329ff 

https://www.refworld.org/docid/3ecb93274,%20(Hämtad
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3. “(…)article 3.3, states shall ensure that those responsible for children’s protection and 

care conform with quality standards established by competent authorities and  that 

mechanisms are in place to ensure that these standards are respected.”61 

Vandenwhole, Erdem & Lembrechts menar att ordvalet shall innebär att det ligger a strong 

obligation på medlemsstaterna att fullfölja sina skyldigheter enligt artikel 3.1 och 3.2. BIC har, 

som nämnt tidigare i teorin, som syfte att säkerställa att rättigheterna i CRC blir realiserade 

samt att barnens holistiska utveckling prioriteras. Den starkare skyldigheten som ordvalet shall 

bär med sig förtydligar att BIC inte är något som staterna kan kompromissa med enligt 

konventionen.62 Genom att vara medlemsstat till CRC har därmed staterna en skyldighet att se 

till att BIC är ett av de primary considerations vid allt beslutstagande gällande ett barn. Ur en 

holistisk synvinkel, vilket innebär att en multidimensionell syn av barns utveckling prioriteras, 

innebär detta en skyldighet för alla vars arbete på något sätt relaterar till barn både i 

civilsamhället och i den privata sektorn.63 Artikel 3.3 utgör också en skyldighet för 

medlemsstaterna att säkerställa att de institutioner, faciliteter och andra mekanismer som är 

ansvariga att tillgodose skydd och omvårdnad av utsatta barn i landet når upp till en viss 

standard. Det är bland annat detta som visar på att medlemsstaternas skyldighet kopplat till BIC 

inte blir uppfyllt genom att bara reglera ICA så pass att barnhandeln omöjliggörs. Vandewhole, 

Erdem & Lembrechts menar att medlemsstaterna också har en skyldighet att säkerställa den 

holistiska utveckling för de barn som troligen skulle blivit ICA utan regleringarna genom att 

säkerställa att de nationella alternative care mekanismerna fungerar som de ska.64 

Det är just på den här punkten som den Sri Lankesiska implementeringen av BIC fallerar lite. I 

deras självrapport till CRC väntad år 2008 skriver staten att de arbetar aktivt för att införa 

regleringar av deras grundlag så att den ska innefatta ett ökat skydd för alla under 18 år genom 

specifika barnrättigheter65, vilket bland annat skulle komma att gälla: 

 ”(a) The right to be protected from maltreatment, neglect, abuse or degregation; (…) (c) 

The right to family care or parental care or appropriate alternative care when remowed 

from family; (d) The right to basic nutrition, shelter, basic health care and social 

services;(…)”66 

 
61 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 60 
62 Ibid. S 60 
63 Ibid. S 61 
64 Ibid. S 70 
65 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2002-11-19. S 15 
66 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2002-11-19. S 15 
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Dessa mål pekar givetvis på att det finns en vilja att implementera mer fungerande nationella 

stöd- och skyddsmekanismer som kan säkerställa BIC och de Sri Lankesiska barnens holistiska 

utveckling, men det sker inga förändringar i deras lagstiftning under 1990-talet som pekar mot 

att detta arbete satts i verket. Själva definierandet av att detta är något som behöver utgärdas för 

att säkerställa BIC är bra, men betyder inte särskilt mycket om det inte också bidrar till 

förändringar i den samhälleliga strukturen. Reformationer skedde istället inom ”Adoption of 

Children Ordinance” och det är dessa som kommer presenteras i relation till CRC:s definition 

av BIC i artikel 21 gällande adoption här nedan. 

Definitionen av BIC och staters skyldighet kopplat till principen i relation till artikel 21 gällande 

adoption ser annorlunda ut än definitionen under artikel 3. Under artikel 21 definieras BIC som 

att vara paramount consideration vid adoptionsbeslut, vilket skiljer sig från definitionen 

primary consideration under artikel 3 i konventionen. Begreppen är relativt lika varandra i 

betydelse, men de små definierande skillnaderna ger ändå BIC olika mycket tyngd och makt.67  

Enligt Cambridge Dictionary definieras primary som more important than anything 

else;overriding68 medan paramount definieras som more important that anything else; main.69 

Van Bueren förklarar att denna definitionsskillnad innebär att inga andra intressen får föregå 

det som är bäst för barnet som adoptionsförslaget gäller under artikel 21.  Detta innebär alltså 

att paramount consideration får ett tyngre genomslag än primary consideration och enligt CRC 

väger BIC väger vid ett adoptionsbeslut än andra beslut.70 

Att definiera BIC som paramount consideration gällande adoption följer också med in i den Sri 

Lankesiska tolkningen av begreppet. I en självrapport till CRC kommitteen 1998 förklarar den 

Sri Lankesiska staten att de arbetar aktivt på reformationsförslag av deras grundlag för att BIC 

ska komma att vara av paramount importance i alla omständigheter gällande barn.71 Ordvalet 

paramount istället för primary visar på att den Sri Lankesiska staten dragit BIC ett steg längre 

än CRC, vilka som nämnt ovan bara använder paramount consideration kopplat till ICA. 

Regleringarna av ”Adoption of Chilren Ordinance” visar tecken på att detta efterföljs i relation 

till ICA. 

 

 
67 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 229 
68 ”Primary”, Cambridge Dictionary, n.d. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/primary (hämtad 

2021-01-10) 
69 ”Paramount”, Cambridge Dictionary, n.d. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paramount 

(hämtad 2021-01-10) 
70 Van Bueren, Gerladine, 2018. S 330 
71 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2002-11-19. S 16 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/primary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paramount
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Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete gällande internationell adoption 

(HCIA) 

”Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete gällande internationell adoption” (HCIA) 

är en annan mellanstatlig konvention vilken skapades år 1993 med målet att införa ett mer 

effektivt, fungerande och hållbart samarbete mellan världens stater för att motverka den 

barnhandel som växt fram under täckmantel av internationell adoption (ICA) i flera delar av 

världen.72 Det internationella samarbetet och regleringen som fanns angående ICA under artikel 

21 i CRC ansågs inte vara tillräcklig för att motverka den child laundering problematik och 

syfte med konventionen var därför att skapa ett starkare skydd för barnen som möjliggörs för 

ICA samt säkerställa att dessa inte blir utnyttjade för andra intressen som till exempel det 

ekonomiska motivet som gick att finna på Sri Lanka under 1980-talet. Enligt konventionen får 

ICA bara accepteras om det avgjorts vara i BIC och precis som under artikel 21 i CRC ska 

principen vara av paramount consideration när ett adoptionsbeslut fattas. Flera olika faktorer 

måste peka på att det är BIC att barnet blir ICA, under arbetet till förordet av konventionen 

diskuterade staterna bland annat att a better material future i sig självt inte var tillräckligt för 

att avgöra att en adoption var BIC.73  

Olika tolkningar av vad som är BIC 

BIC är, som tidigare presenterat, en central princip och av paramount consideration kopplat till 

ICA både i CRC och HCIA, vilket innebär att medlemsstaterna har ett ansvar att väga in BIC 

högre vid adoptionsbeslut än vid annat beslutstagande gällande barn. Konventionerna skiljer 

sig dock i sin uppfattning om vad som faktiskt är mest BIC för den holistiska utvecklingen för 

ett barn i behov av alternative care. Under CRC är adoption inte något som är encouraged, utan 

alla form av alternative care i hemlandet ska utforskas och prioriteras därmed som mer i linje 

med BIC än ICA.74 Enligt HCIA anses ICA istället kunna vara mer BIC än nationell alternative 

care och i vissa fall även nationell adoption. Detta då barn har ett behov av ett tryggt och 

kärleksfullt hem för att säkerställa deras holistiska utveckling, vilket HCIA anser att i vissa fall 

finns större möjligheter att tillgodose i en annan stat. I förarbetet till HCIA diskuterades också 

detta i relation till situationer där barnet i fråga kunde adopteras av utom statliga släktingar, 

eller där barnet hade funktionsvariationer eller sjukdomstillstånd som de inte skulle få tillräcklig 

 
72 Parra-Arranguren, G., ”Explanatory Report on The Convention on The Protection of Children and Co-

operation in Respect of Intercountry-Adoption”, Proceedings of the Seventeenth Session, HCCH, 1993. S 1f 
73 Parra-Arranguren, G., 1993. S 11ff 
74 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. s 233 
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med stöd och vård för även om adopterades i hemlandet.75 I ”Guide to Good Practice” förklarar 

HCIA kommitteen också att efterfölja konventionen inte behöver handla om att förhindra ICA, 

utan målet är att de beslut som tas gällande barn som är i behov av alternative care tas med det 

som är i deras BIC som utgångspunkt.76 

Dessa olika ståndpunkter av vad BIC innebär i praktiken för ett barn i behov av alternative 

care, även mellan två konventioner vars huvudmål är att BIC med en holistisk utgångspunkt 

ska efterföljas, visar tydligt på hur tolkningsmöjligheten av principen kan bli problematisk. Den 

Sri Lankesiske historien med barnfarmer och barnhandel under täckmanteln av ICA spelar en 

stor roll i hur BIC tolkas i relation till ICA, vilket bland annat kommer analyseras och 

tydliggöras genom de lagförändringarna som lades till i ”Adoption of Children (Amendment) 

Act, No. 15 of 1992”. Regleringen kom att innebära tillägg i sektion 4, 5, 10, 14 och 27.77 

Tillägget i sektion 4(c) löd följande: 

”(ii) no person has recieved, or agreed to recieve, from the applicant, and has made or 

given or agreed to give or make, to the applicant, any payment or other reward in 

consideration of the adoption except such as the court may sanction.”78 

 

Detta tillägg tydliggör att mutor från de som ansöker om att adoptera i form av tillexempel 

en högre adoptionskostnad eller donationer till barnhemmet inte är tillåtna. I den tidigare 

lagskriften var dessa restriktioner inte lika tydliga då det som förbjöds då var att persons 

inblandande i adoptionen inte var tillåtna att ta emot någon form av extra kompensation.79 

Det nya tillägget innebär att de som ansöker om adoptionen också har en tydlig skyldighet 

att följa detta och kan hållas ansvariga. Detta visar på ett avståndstagande från 

myndigheternas tidigare delaktighet i de olagliga ICA. 

 

Tillägget under sektion 5 innebär en reglering av antalet barn som får möjliggöras för ICA 

per år samt ett nytt krav på en polisrapport som komplement till home-study rapportern för 

att avgöra om ett utländskt par ska få adoptera.80 Detta visar på en ökad noggrannhet vid 

 
75 Parra-Arranguren, G., 1993. S 23 
76 Hague Conference on Private International Law, ”The implementation and operation of the 1993 Hague 

Intercountry Adoption Convention: Guide to good practice”, Family Law, Bristol, 2008. S 29 
77 The Democartic Socialist Republic of Sri Lanka, ”Adoption of Children (Amendment) Act No. 15 of 1992”, 

1992.  
78 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 1992. Sektion 4(c) 
79 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 1979. Sektion 4 
80 The Democratic Socialist republic of Sri Lanka, 1992. Sektion 5 
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undersökningen över om paret i fråga är passande föräldrar vilket går i linje med BIC med 

fokus på att säkerställa barnets holistiska utveckling i linje med CRC och HCIA – istället för 

som under 1980-talet där ICA ansågs vara BIC helt baserat på möjligheterna till en tryggare 

ekonomisk framtid. 

 

Efter sektion 10(b) tillkom sektion 10(c) vilken definieras som Every adopter outside of Sri 

Lanka to furnish reports. I linje med det som den Sri Lankesiska staten gick ut med i 

nyhetsartikeln när ICA tillfälligt förbjöds 1989 innebär detta tillägget en skyldighet för 

adoptivfamiljen att skicka in progress reports till  the Commissioner of Probation and Child 

Care Services framtills det att barnet fyllt 10 år gammalt, vilket är ett steg i rätt riktning för 

att kunna säkerställa adoptivbarnets välmående och att de långvariga effekterna av 

adoptionen också var BIC.81 Det står dock ingenting om vilka åtgärder som tas till om 

rapporterna ej skulle vara tillfredsställande, men tillägget visar ändå på inflytande från de 

internationella konventionernas tolkning av BIC som säkerställer barnens holistiska 

utveckling.  

 

Tilläggen i sektion 14, restriction on payment, höjde det tidigare straffet på max 1000 Rs 

och sex månaders fängelse till max 10 000 Rs och två års fängelse.82 Det hårdare straffet 

visar på ett tydligt avståndstagande från den barnhandeln som pågick under 1980-talet, vilket 

är i linje med CRC och HCIA. Tillägget i artikel 27, prohibition against lawful custody, visar 

på samma utveckling: 

 

”(1)No person shall keep in unlawful custody in contravention of the provisions of this 

Act 

a) any women expecting her child during her pregnancy; 

b) any child with or wothout his mother, for the purpose of giving such child for 

adoption.”83 

 

Utan att explicit nämna barnfarmerna och barnhandeln som pågick under 1980-talet går det 

indirekt att tolka beskrivningen av den unlawful custody som förbjuds i tillägget att det är just 

dessa som den Sri Lankesiska staten vill få stopp på. Tillägget är otroligt viktigt och visar på 

 
81 Ibid. Sektion 10(c) 
82 Ibid. Sektion 14 
83 Ibid. Sektion 27 
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ett skifte från att rättfärdiga den child laundering som pågick med att det var BIC för barnen i 

fråga att växa upp på en plats med bättre ekonomiska förutsättningar till att istället prioritera en 

tolkning av BIC i linje med CRC och HCIA. Denna utveckling av vad som anses vara BIC 

understöds också av införandet av ett hårdare straff för den som inte efterföljer artikel 27, med 

en höjning upp till max 20 000 Rs och två års fängelse.84 Efter dessa reformationerna hade lagts 

till i lagstiftningen var det bara 393 barn som adopterades internationellt, vilket är en stor 

minskning jämfört med antalet barn under 1980-talet.85 

 

Den problematik som uppstår är dock att flera av dessa regleringar bara gäller ICA och inte 

nationella adoptioner. Detta är något som CRC kommitteen kritiserade den Sri Lankesiska 

staten för, med grunden att de inte fullföljer sin statliga skyldighet under BIC när inte samma 

arbete görs för att säkerställa ett starkare skydd för barn som genomgår en nationell 

adoption.86 Tillsammans med de hårdare regleringarna av ICA visar detta på att den Sri 

Lankesiska tolkningen av BIC ändrats till att anse att det är just ICA som var roten till 

barnhandeln och därför inte i linje med BIC, men att en nationell adoption fortfarande är i 

BIC och behöver därför inte regleras på samma sätt. 

 

Den utveckling som sker av tolkningen av BIC på Sri Lanka mellan 1980- och 1990-talet 

innebär ett stort skifte och en ny vilja att ta ett kliv från att se ICA som en humanitär hjälp till 

att istället se det som ett med barnhandeln. Kopplat till detta är det intressant att titta närmare 

på BIC tillsammande med det relaterande begreppet ICA och de temporala nivåerna som det 

bär med sig. Den historiska innebörden i ICA i den Sri Lankesiska kontexten var redan under 

1990-talet färgad av det internationella avslöjandet av barnfarmerna och barnhandeln, vilket 

har gett ICA en mer negativ klang. De tillägg som görs och den minskningen av antal barn som 

genomgår en ICA under 1990-talet jämfört med 1980-talet visar på en tolkning där ICA inte 

anses vara i linje med BIC på samma sätt längre. Detta går också i linje med de diskussioner 

som pågick under förarbetet med HCIA och den internationella utvecklingen av tolkningen av 

vad som är BIC, där en tryggare ekonomisk framtid inte är ett tillräckligt argument för att en 

adoption ska godkännas. Det krävs mer än så för att säkerställa BIC med en holistisk målbild 

och denna utveckling fortsätter under 2000-talet. 

 
84 Ibid. Sektion 27 
85 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2002-11-19. S 26 
86 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), ”Concluding Observations of the Committee of the Rights 

of the Child: Sri Lanka”, CRC/C/15/Add.40, 1995-06-21. S 3 & 6. 
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2000-talet 

När tsunamin 2004 drabbade Sri Lanka och flertalet andra länder i sydostasien gick Hague 

Conference on Private International Law ut med en rekommendation om att de drabbade 

länderna skulle undvika att placera displaced children för ICA och i stället fokusera på att 

försöka förena dessa med sina familjer. De rekommenderade detta för att förhindra en ökad 

barnhandel och ett utnyttjande av den sårbara situation de drabbade barnen redan befann sig i:87 

Efter flertalet rapporter gjorts om child snatching i andra länder som också drabbats hårt av 

tsunamin valde Sri Lanka att följa denna rekommendation och förbjöd därmed all form av 

adoption av barn som blivit displaced eller föräldralösa på grund av tsunamin.88 I den Sri 

Lankesiska självrapporten till CRC 2008 förklarar staten att direkt efter det att katastrofen hade 

slagit till såg National Child Protection Authority till att antalet barn som hade blivit dispclaced 

eller vars förälder/rar hade omkommit undersöktes för att ta reda på hur många det var som 

skulle vara i behov av alternative care eller andra former av skydd.89 Detta visar väldigt tydligt 

att det efter tsunamin fanns ett intresse hos de Sri Lankesiske myndigheterna att fullfölja den 

skyldighet som de har gentemot att säkerställa de drabbade barnens holistiska BIC i linje med 

artikel 3.3 i Barnkonventionen (CRC), vilket de som nämnt under delavsnittet 1990 inte hade 

fullföljt tidigare.90 

Hela 9000 barn beräknades vara displaced till följd av tsunamin och det saknades siffror på hur 

många som hunnit bli adopterade innan adoptionsförbudet infördes. För att säkerställa att de 

adoptioner som skett inte har handlat om barnhandel vädjade den Sri Lankesiska staten till de 

som adopterat ett barn utan ett statligt godkännande att kontakta the National Child Protection 

Authority och lämna tillbaka barnet så att en ordentlig undersökning om barnet borde adopteras 

eller inte kunde genomföras. Mangala Samaraweera, statsrepresentat, förklarar i artikeln att 

förbudet inte bara gäller ICA, utan alla nationella adoptioner förbjöds också fram tills staten 

utvecklat ett protokoll för hur situationen skulle skötas på ett sätt som säkerställde BIC och 

utgjorde ett skydd för de utsatta barnen.91 Detta är första gången i den Sri Lankesiska historien 

 
87 Hague Conference on Private International Law, ”Asian-African Tsunami Disaster and the Legal Protection of 

Children”, 2005-01-10. https://assets.hcch.net/upload/tsunami_e.pdf  (Hämtad 2021-01-04) 
88 Reuters, ”Sri Lanka bans adoption amid child snatching reports”, 2005-01-06. https://reliefweb.int/report/sri-

lanka/sri-lanka-bans-adoption-amid-child-snatching-reports (hämtad 2021-01-05) 
89 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2010-01-20. S 92 
90 Vandewhole, Wouter, Erdem, Türkelli & Lembrechts, Sara, 2019. S 70 
91 Reuters, 2005-01-06. 
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som ett adoptionsförbud gäller både internationella och nationella adoptioner, vilket visar på att 

det inte heller anses självklart att en nationell adoption är i BIC för barnen i fråga.   

Under intervjun talar Samaraweera dock lite emot sig själv i följande citat: 

”(…)many locals and foreigners had asked to adopt children housed in temporary shelters 

and that the government would look into the background and suitability of the families before 

approval.”92 

Självklart är det viktigt att de potentiella adoptivfamiljerna undersöks ordentligt, men att 

Samaraweera inte nämner något om ett krav på att det ska skett en ordentlig undersökning över 

vad som hänt barnet i frågas föräldrar underminerar syftet att säkerställa att barnen som 

adopteras bort faktiskt har blivit föräldralösa. 

De nya riktlinjerna efter tsunamin presenterades i "Tsunami (Special Provision) Act, No. 16 of 

2005”.  Sektionerna som reglerade adoptioner och implementerades som ett skydd för alla de 

barn som blivit displaced var sektion 21, 22, 23 och 24.93 

Sektion 21, som innebar att det bara var tillåtet att ansöka om att adoptera ett barn om denne 

placerats i ett fosterhem,94 och sektion 22, som innebar att en adoption av ett barn tidigast fick 

ske efter barnet bott i minst ett år hos sin fosterfamilj,95 visar på ett mycket större 

ansvarstagande gällande nationella stöd- och skyddsmekanismer från de Sri Lankesiska 

myndigheterna än tidigare. Den Sri Lankesiska staten förklarar att gränsen på ett år sattes upp 

för att de barnen som påverkats hårdast av tsunami skulle hinna känna sig trygga igen samt så 

att staten skulle ha möjlighet att kontinuerligt monitorera utvecklingen av deras känslomässiga 

tillstånd efter traumat.96 Dessa beslut visar på att barnens holistiska utveckling är av hög 

prioritet från den Sri Lankesiska staten och detta handlade ställer sig väl mot ett holistiskt BIC.  

Sektion 23 fastslog istället att inga barn under 10 år fick adopteras bort utan att staten var 

delaktiga i beslutet.97 Detta går att koppla till sektion 3(5) i "Adoption of Children Ordinance" 

vilken utgår från att det först är vid 10 års ålder-som barnet som ska adopteras är mogen nog 

för att uttrycka vad den vill och behöver kopplat till en möjlig adoption98. Vad detta har att göra 

 
92 Reuters, 2005-01-05. (hämtad 2021-01-05) 
93 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, ”The Tsunami (Special Provisions) Act No. 16 of 2005”, 

2005. 
94 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 2005. Sektion 21 
95 Ibid. Sektion 22 
96 96 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2010-01-20. S 93 
97 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 2005. Sektion 23 
98 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 1992. Sektion 3(5) 
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med om den Sri Lankesiska staten ska hunnit undersöka om barnet de facto är föräldralös och 

bör adopteras en svårare koppling att dra. Ett barn som är över är 10 år kanske har en större 

möjlighet att uttrycka vad denne tror hände med dess familj är ett yngre barn, men en displaced 

tioåring kan vara lika ovetande som en displaced fyraåring om vad som hänt med dennes familj. 

Återkommande i de riktlinjer som sattes upp för att skydda barnen påverkade av tsunamin av 

avsaknaden av ett definierat krav på att ordentliga undersökningar ska ha genomförts för att 

säkerställa vad som hände med barnet i frågas familj. Faktumet att ett barn kan adopteras bort 

utan ett födelsebevis enligt sektion 24(1) höjer också en del röda flaggor gällande om barnets 

holistiska utveckling faktiskt prioriteras när barnet väl möjliggörs för adoption.99 

I deras själv rapport till CRC 2008 angående besluten som togs efter tsunamin förklarar den Sri 

Lankesiske staten att: 

”438. The thinking behind the act was that it was very important for children to be placed 

within a family environment.”100 

De förklarar också att den nya lagstiftningen under ”Tsunami (Special Provisions) Act” gjorde 

BIC paramount consideration vid valet av fosterfamilj, vilket visade sig vara viktigt för barnens 

holistiska utveckling och välmående. Detta visar på att den Sri Lankesiska staten prioriterar en 

definition av BIC vilken värnar om barnets holistiska utveckling och trygghet efter ett så stort 

trauma som tsunamin.101 I rapporten förklarar de också att de skrivit under ”The Optional 

Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography” till CRC vilket 

också visar på vilja att stärka skyddet av barn i utsatta situationer.102  

Trots de nya lagstiftningar avslöjas det i nyhetsartikeln "Children up for sale” år 2009 att "child 

trafficking is on the increase, with illegal adoptions, business transactions involving children 

and the recruitment of child labour widespread”.103 I artikeln förklarar Jagath Wettawatthe, 

chairman för National Child Protection Authority, att olaglig ICA fortsätter att öka på grund 

av att faktumet att en laglig adoptionsprocess kan dröja uppåt två till tre år. Wellawatthe menar 

att en effektivisering av det lagliga adoptions systemet hade kunnat förändra detta. De flesta av 

barnens som adopteras bort i olagliga ICA hämtas precis som under 1980-talet från maternity 

wards och nursing homes. Precis som under 1980-talet var det också främst ensamstående 

 
99 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 2005. Sektion 24(1) 
100 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2010-01-20. S 93 
101 Ibid. S 93 
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nyblivna mammor som valde att ge bort sina barn eftersom de inte fick det stöd de behövde för 

att kunna uppfostra dom själva.104 Faktumet att det fortfarande är ensamstående nyblivna 

mammor som främst adopterar bort sina barn inom barnhandeln visar på att de 

socioekonomiska strukturerna fortfarande är lika marginaliserande och uteslutande som de var 

under 1980-talet. Efter tsunamin visade den Sri Lankesiske staten på ett handlande som tyder 

på ett BIC där även nationella mekanismer ska hålla måttet och säkerställa barnens holistiska 

välmående, men faktumet att dessa mammor fortfarande anser att deras enda utväg är att 

olagligt adoptera bort barnet visar på att det fortfarande finns mycket att göra i det här området. 

Fungerande nationella skyddsmekanismer för barn borde också innefatta ett förebyggande 

arbete med stöd till de ensamstående mammor som egentligen hade velat behålla sitt barn.  Att 

det inte längre handlar om child laundering är ett gott tecken, men mer behöver göras för att 

skyddet av dessa utsatta barn ska vara tillräckligt.  

Placeringen av barn i fostercare i första hand istället för institutioner efter tsunamin samt 

monitoreringen av de utsatta barnen var ett steg i rätt riktning för ett mer hållbart och holistiskt 

alternative care och stödsystem på Sri Lanka. Den barnhandelsproblematik som dyker upp igen 

i slutet av 2000-talet tydliggör dock att marginaliseringen av ensamstående mammor och 

utomäktenskapliga barn fortsatt försätter dessa familjer i en situation där en olaglig ICA ser ut 

att vara det enda sättet att säkerställa barnets BIC. Detta underminerar skyddet av barns 

rättigheter på Sri Lanka och hur utvecklingen kring detta fortsättningsvis sett ut kommer 

bearbetas under nästa avsnitt.  

2010-talet 

Det är under en intervju 2017 som de Sri Lankesiske staten för första gången bekräftar 

barnfarmernas existens under 1980-talet och tar på sig ansvaret för att börja utreda det hela, 

vilket är stort.105 De temporala nivåerna, vilka skapar en negativ inställning till internationell 

adoption (ICA) inom barnets bästa (BIC), existerar fortfarande och bidrar till den fortsatt hårda 

regleringen av ICA.106 Fokuset för BIC vidgas lite till i och med implementeringen av ”The 

National Policy on Alternative Care for Children in Sri Lanka” år 2018 och den Sri Lankesiske 

 
104 Ibid. 
105 BNNVARA, 2017. 
106 Hague Conference on Private International Law, ”Country Profile: Sri Lanka”, Hague Convention on the 

Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption 1993, 2020-06-07. 
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staten börjar visa på en vilja att omkonstruera de nationella stöd- och skyddsmekanismerna.107 

Detta visar på en tolkning av BIC vilken är på god väg att hamna i linje med ett holistiskt BIC. 

Hur denna förändring har gått till samt vad den innebär och kommer innebära för den 

kontextuella tolkningen av BIC och skyddet av barns rättigheter ska detta delavsnitt titta 

närmare på. 

Under en intervju i den nederländska dokumentären ”ZEMBLA - Adoption Fraud Part 2”, 

vilken belyser de illegala adoptionerna på Sri Lanka under 1980-talet, bekräftar den Sri 

Lankesiske hälsoministern R. Senerate att det fanns barnfarmer på Sri Lanka samt tar själv på 

sig ansvaret att staten ska starta en utredning för att titta närmare på detta. I dokumentären 

förklarar ZEMBLA att detta är första gången som den Sri Lankesiska staten öppet bekräftar att 

det fanns barnfarmer under 1980-talet som var kopplade till ICA istället för att avfärda det som 

rykten.108 

Vid frågan om varför den Sri Lankesiska staten förbjöd ICA under slutet av 1980-talet så svarar 

Senerate att det hade med barnfarmerna att göra: 

“There were a lot of cases of these baby farms. A baby farm was found in my district. 

Closer to the beach area. They found it and actually arrested people. Baby farming meant 

collecting babies and selling them to foreigners who adopted them.”109 

Faktumet att hälsoministern, som representant för den Sri Lankesiska staten, bekräftar 

existensen av barnfarmer under 1980-talet är stort. Erkännandet är första tecknet på ett Sri 

lankesiskt statsansvar i relation till dem, vilket tyder på ett intresse att samarbeta för att 

säkerställa BIC. Dock menar Senerate att detta trots allt inte var något som diskuterades inom 

regeringen på 1980-talet: 

”This wasn’t discussed withing the government. The government must take this very 

seriously and set up a separate office to find these parents and to match the parents with the 

children.(…)It’s not that I’m responsible, but I will take initiative.”110 

Dessa två uttalandena kan tolkas som paradoxala i relation till varandra. Å ena sidan bekräftar 

ministern att staten både kände till att det fanns barnfarmer och den stora problematiken med 

barnhandel då de förbjöd ICA under slutet av 1980-talet för att få stopp på det, men å andra 

 
107 Ministry of Woman and Child Affairs and Dry Zone Development & Department of Probation and Child 
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sidan menar han att detta inte var något som staten diskuterade när det pågick.111 Detta går 

indirekt att tolka som att den Sri Lankesiske staten idag vill ta avstånd från deras handlande och 

kännedom då den ICA som pågick under 1980-talet idag bryter mot den Sri Lankesiske 

tolkningen av BIC. Det går alltså att tolka den Sri Lankesiske statens avståndstagande från att 

haft någon kännedom gällande barnfarmerna utan att göra någonting åt det som att de idag hade 

valt att handla annorlunda – och på så sätt att det inte är i linje med dagens människorättsliga 

värderingar. Detta nämner också Senerate i intervjun med ZEMBLA: 

”It was done illegally, it’s very wrong. It’s against the human rights if those families. So that 

has to be investigated. I will take responsibility for the investigation.”112 

Detta uttalande, bekräftandet av barnfarmerna samt flertalet amendments vilka gör BIC till 

paramount consideration visar ett fokus på ICA vilka prioriterar ett holistiskt BIC. Trots de 

motsägande uttalandena förklarar ZEMBLA vidare i dokumentären att ministern, och då också 

den Sri Lankesiska staten, för första gången har erkänt sitt ansvar i barnhandelshärvan.113 

Hälsoministerns uttalande speglas också av den negativa klangen som går att hitta i analysen 

av BIC:s temporala nivåer i relation till just ICA, där begreppet bär med sig barnhandeln och 

child laundering när det var som störst under 1980-talet. Det är som nämnt i tidigare delar av 

analysen en bidragande faktor till att ICA idag inte anses vara i linje med BIC i den Sri 

Lankesiska kontexten - trots det att de ICA som utförts idag är såpass hårt reglerade att child 

laundering hade näst intill varit omöjligt. I den Sri Lankesiska statens ”Country Profile” 

kopplad till ”Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete gällande internationell 

adoption” (HCIA) förklarar staten att det är de följande sex kraven som ställs på potentiella 

adoptivföräldrar som vill adoptera ett Sri Lankesiskt barn:114 

1. Heterosexuellt gift par 

2. Minst 25 år 

3. Minst 21 år mellan de potentiella adoptivföräldrarna och adoptivbarnet 

4. Godkännande att adoptera barn med funktionsvariation 

5. Läkarbevis på infertila 

6. Potentiella adoptivföräldrar med biologiska/adopterade barn prioriteras inte.115 
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Dessa kriterier gäller för alla adoptioner på Sri Lanka, både nationella och internationell, och i 

linje med HCIA och CRC möjliggörs bara ICA för barn som det inte går att hitta någon Sri 

Lankesisk familj till.116 Hur detta ska avgöras är dock inte definierat varken i artikel 4 i HCIA 

artikel 21 i CRC eller i sektion 3(5) i ”Adoption of Children Ordinance”. Detta innebär att varje 

enskild stat får tolka hur de ska avgöra detta. På det barnhemmet jag volontärarbetade på Sri 

Lanka 2017 definierades detta genom att barnet i fråga  för att de skulle kunna bli placerat för 

ICA. Detta innebar att det främst bara vara barn med svåra funktionsvariationer som fick 

möjligheten att bli ICA, då dessa som tidigare nämnt i delavsnittet Den Sri Lankesiske 

kontexten är väldigt marginaliserade på Sri Lanka. I sin Country Profile till HCIA nämner den 

Sri Lankesiska staten att det främst är barn med funktionsvariationer som blir adopterade och 

att ännu ett krav för de internationella potentiella adoptivföräldrarna är att de kan tänka sig att 

adoptera ett barn med funktionsvariationer.117 Barnhemmet jag var på är som sagt bara ett 

exempel på hur ICA går till på Sri Lanka, men den information som den Sri Lankesiska staten 

presenterar går i linje med det jag också fick berättat för mig på plats. Oavsett om kravet är att 

barnet ska visats för fyra Sri Lankesiska familjer eller inte så är den konstanta väntan på att få 

en familj, vilket uppväxten på institutionen innebär för dessa barn, inte gynnsam för deras 

holistiska utveckling. 

Alla dessa krav är ett tydligt exempel på beslut som den Sri Lankesiske staten fattat för att 

febrilt försöka förhindra att barnhandel under täckmantel av ICA ska ta fart igen, med ett 

holistiskt BIC i åtanke. Problemet är det, som nämnt i tidigare avsnitt, att en ordentlig reglering 

och ett stopp på barnhandeln inte automatiskt innebär att ett holistiskt BIC är uppfyllt. Barnen 

som nu inte blir adopterade måste hamna någonstans och det är här som problemet med over-

institutionalisation tydliggörs. Forskning har visat att en uppväxt på en institution är hämmande 

för barnets holistiska utveckling, vilket presenterades mer i detalj under avsnittet ”Uppväxt på 

institution och BIC”. Dr. Hiranthi Wijemanne, Vice Chairperson of the Committee of the Rights 

of the Child, poängterar just att det under de senare åren har uppstått en tendens till over 

institutionalisation av barn på Sri Lanka, vilket är något som måste åtgärdas. Hon förklarar 

också att de flesta barnen som hamnar på institutionerna inte är föräldralösa, utan att de kommer 

från fattiga familjer med en ensamstående förälder som inte har råd att ta hand om dem. I detta 

arbete menar Wijemanne att det är en bättre monitorering av institutionerna och fler möjligheter 

 
116 Ibid. S 12 
117 Ibid. S 8 



33 

 

till stöd för fattiga familjer som måste införas om det Sri Lankesiska systemet ska kunna sägas 

prioritera ett holistiskt BIC.118 

Det är just detta som den Sri Lankesiska staten började arbeta för att förändra på när de 2018 

implementerade ”The National Policy for Alternative Care of Children in Sri Lanka”. 

Alternative care på Sri Lanka styrs vanligtvis på en sektoriell basis och avsaknaden av 

fungerade monitorerande mekanismer och det långdragna inbördeskriget, vilket tog slut först 

2009, har försvårat det nationella samarbetet i arbetet mot ett system som utgår från ett holistiskt 

BIC avsevärt. Den nya policyn innefattar tydliga riktlinjer med målet att öka skyddet för barn i 

en utsatt situation vilket kommer innebär en omfattad strukturering av dagens alternative 

care:119  

”Therefore, the policy calls for creating child-friendly, family-like environments within 

the existing residental care facilities, and the investment in more therapeutic and smaller-

sized care and support centers, minimizing the formation of more large-scale institutions. 

To prevent a child from long-term stay in a residental care facility, the policy stresses the 

importance of the consistent implementation of case conferencing mechanisms to review 

placements and prepare children for reunification or transfer to a family-based setting in 

the most efficient manner possible.”120 

Syftet att skapa en form av alternative care som är i linje med BIC och främjar barnens 

holistiska utveckling som beskrivet här ovan visar på ett ökat intresse att inte bara kämpa emot 

ett nytt uppsving av barnhandel och barnfarmer, utan också ett intresse att prioritera ett 

holistiskt BIC i linje med CRC och HCIA på riktigt. I policyn förklarar de att nödvändighets- 

och proportionalitetsprincipen vilka, som mer ingående förklarat under Tidigare forskning kan 

användas för att säkerställa att en placering i alternative care främjar barnens holistiska 

utveckling, tillsammans med BIC kommer utgöra några av de viktigaste principerna i policyn. 

De förklarar också BIC är av första prioritet vid alla beslut som tas.121 Faktumet att BIC 

definieras som av första prioritet vid alla beslut i relation till policyn är ett otroligt stort steg 

framåt för skyddet av barns rättigheter som till och med tar BIC ett steg längre än paramount 

consideration, vilket förklarades mer ingående tidigare under analysavsnittet, som principen 
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har i relation till adoption i CRC och HCIA. Policyn har också som mål att undersöka varför 

nationella adoptioner fördröjs, vilket under analysen av 2000-talet presenterades som en av 

anledningarna till att barnhandeln började ta fart igen 2009, samt hur de kan göras mer i linje 

med BIC – vilket också är ett framsteg som visar på ett verkligt intresse från den Sri Lankesiska 

statens sida att stärka barns rättigheter. Kopplat till detta lyfter de också att de har som mål att 

jobba förebyggande i linje med CRC och HCIA för att färre barn ska vara i behov av alternative 

care från första början, vilket också visar på en prioritering av BIC med målet att främja barnens 

holistiska utveckling och välmående.122 

I 2010-talets Sri Lanka bär begreppet ICA med sig en negativ klang från 1980-talets barnhandel 

och barnfarmer, där ICA inte anses vara i linje med BIC. Hälsoministerns bekräftande av 

barnhandels- och barnfarms härvan samt det ansvar han tog på sig för att utredningar skulle 

påbörjas visar på ett genuint ansvarstagande från den Sri Lankesiska statens sida gentemot BIC, 

CRC och HCIA. Den nationella policyn visar också på att staten har en vilja att lära sig av sina 

misstag och skapa ett fungerande nationellt samarbete alla sektorer emellan för att säkerställa 

ett arbete i linje med ett holistiskt BIC – vilket inte ansågs vara en möjlighet under till exempel 

2000-talet. Den stora frågan som fortfarande kvarstår är om implementeringen av policyn 

kommer bli framgångsrik och det nationella samarbetet med BIC i fokus kommer få genomslag. 

Policyn är fortfarande såpass ny att det inte utförts några direkta undersökningar än över vilken 

påverkan implementeringen faktiskt fått för barn i en utsatt situation, men detta är definitivt 

något som framtida forskning skulle kunna titta närmare på. 

Sammanfattning och slutsats 

Så vad är det nu denna analys tillslut kommit fram till? Syftet med denna uppsats har som sagt 

varit att undersöka den utveckling som begreppet barnets bästa genomgått i relation till 

internationell adoption på Sri Lanka, från 1980-talet då ICA ansågs vara i BIC till idag då ICA 

istället anses vara raka motsatsen. Den begreppshistoriska analysen som genomförts har tydligt 

visat på att roten till den negativa klang som ICA får i relation till BIC i dagens Sri Lanka går 

att finna i begreppets temporala nivåer. Dessa är kopplade till de stora barnhandels- och 

barnfarmshärvorna som avslöjades under 1980-talet och är en förväntning som begreppet bär 

med sig än idag. 

 
122 Ibid. s 9-12 
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Synen på vad som anses vara BIC för barn på Sri Lanka har också förändrats avsevärt och även 

om de temporala nivåerna med ett fokus på hårda regleringar av ICA, för att förebygga 

barnhandel, säkerställer BIC har det också uppstått nya mer framåtsträvande temporala nivåer. 

Dessa har väckt tron om att den Sri Lankesiska staten faktiskt har en möjlighet att stärka skyddet 

av utsatta barns rättigheter i de nationella stöd- och skyddsmekanismerna och på så sätt mer 

framgångsrikt främja de mest utsatta barnens holistiska utveckling. Beroende på hur arbetet 

med det nationella alternative care systemet samt det förebyggande arbetet med ökat stöd till 

utsatta familjer visar den utveckling som skett på att ICA till och med skulle kunna visa sig vara 

ett utdött koncept. Detta då det blir allt tydligare att staterna själva är kapabla att utforma 

mekanismer vilka kan säkerställa ett holistiskt BIC. Detta är dock bara spekulationer i detta 

stadie, men definitivt något som vidare forskning skulle kunna undersöka närmare. 

Utvecklingen som skett på Sri Lanka visar också på hur avgörande det internationella 

samarbetet med stater som stöttar och lär sig av varandra är för stärkandet av barns rättigheter 

– både på en internationell och nationell nivå. 

Med detta sagt ska vi nu en sista gång vända oss till de två forskningsfrågorna som ställdes i 

början av uppsatsen: 

Hur har tolkningen av principen om barnets bästa (BIC) och dess påverkan av barns 

rättigheter utvecklats i kontext till internationell adoption på Sri Lanka från 1980-talet 

framtill idag? Vilka effekter har utvecklingen som skett fått för skyddet av barns 

rättigheter? 

Den begreppshistoriska analysen har visat på att innan barnhandeln och barnfarmerna 

avslöjades under 1980-talet ansågs internationell adoption (ICA) vara i barnets bästa (BIC) i 

den Sri Lankesiske kontexten. De oetiska metoderna som barnen kunde fixas fram på under 

denna tidsperiod rättfärdigades med att de låg i deras BIC att få en tryggare ekonomisk framtid 

någon annanstans. Detta på grund av den utbredda fattigdomen och marginaliseringen av 

ensamstående mödrar och utomäktenskapliga barn. Efter avslöjandet av barnhandels- och 

barnfarmshärvan 1987 tog denna tolkning sig en u-sväng och ICA ansågs inte vara i BIC längre. 

Som följd av detta var huvudmålet för den Sri Lankesiske staten helt enkelt att få stopp på 

barnhandeln så fort som möjligt för att skydda barnen som kunde bli utsatta för den. Detta 

innebar att hela fokuset för BIC fastnade i att förhindra detta istället för att också prioritera 

andra förändringar som också krävdes för att säkerställa barnens holistiska utveckling på ett 

nationellt plan. Den negativa klangen hos ICA som går att finna i de temporala nivåerna av BIC 

är något som begreppet bär med sig än idag i den Sri Lankesiska tolkningen. Inställningen till 
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vilka skyldigheter den Sri Lankesiske staten har gentemot de mest utsatta barnen för att 

säkerställa BIC har dock förändrats. Utvecklingen har inte varit linjär, utan sporadisk och det 

finns fortfarande mycket att göra för att det arbete som utförs på Sri Lanka ska vara helt i linje 

med ett holistiskt BIC. Under dessa fyra årtiondenas gång har fokuset skiftats till att också 

undersöka de förbättringar som behöver genomföras inom de nationella stöd- och 

skyddsmekanismerna. Detta visar på att ett rättighetsbegrepp som BIC inte bara har olika 

kontextuella tolkningar utan dess betydelse förändras också över tid. Implementerandet av ”The 

National Policy for Alternative Care in Sri Lanka” var startskottet för en stor och välbehövlig 

reformation av alternative care systemet på Sri Lanka. Resultatet som presenteras i denna 

uppsats visar därmed på stärkta rättigheter för barnen på Sri Lanka. 
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