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Cecilia Engström älskar barn. Men 
tiden rann iväg. Plötsligt stod hon 
där, mitt i karriären, singel, barnlös 
och över 40. Hon drog igång en 
adoptionsprocess, väl medveten om 
att det var i sista minuten. Två år  
senare kom mejlet som förändrade 
hennes liv.
Av: Lena Hansson  Foto: Julián Lineros 

C
ecilia sitter på en 
uteservering i ett 
av Bogotás finare 
kvarter och smut-
tar på en färsk 

mangojuice. Hon är snyggt 
klädd i kjol och vit blus. Glad. 
Det lyser liksom om henne. In-
till sitter sjuårige Maicol och 
låtsasmatar sin mjukisbamse. 
Han ser också glad ut. 

– Inte mata Bamse på riktigt, 

säger Cecilia och låter pekfing-
ret vicka fram och tillbaka ett par 
gånger framför Bamses mun. Då 
måste vi lägga honom i la 
maschina.

– Sí, sí, la maschina, svarar 
Maicol utan att blinka.

Jag tittar lite undrande.
– Ja, tvättmaskin heter inte så-

där på spanska, va? säger Cecilia 
och flinar. Men vi har liksom ut-
vecklat vårt eget lilla eng-

strömska språk och vi förstår 
varann rätt bra.

Det Har bara gått en må-
nad sedan Cecilia hämtade Mai-
col på barnhemmet i utkanten av 
stan. Då satt han i ett kontors-
rum och väntade på henne. Helt 
stel i kroppen.

– Jag var jättenervös och det 
var Maicol också. Men när vi såg 
varandra så kändes det så själv-

klart. Han var min son. Jag var 
hans mamma. Punkt.  

Maicol hade bott på barn-
hemmet i drygt ett år i väntan på 
en mamma och samtidigt hade 
Cecilia gått hemma i Sverige 
längtat efter barn. 

Det var för ett par år sedan, 
när hon och ex-sambon bröt 
upp, som det blev tydligt hur 
stark hennes längtan var. 

– Jag hade bott med hans dot-
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ute. Tre veckor innan hon fyllde 
43 skrev hon in sig på kursen för 
blivande adoptivföräldrar.

– Åldersgränsen gick vid 43 
och jag fick snart klart för mig 
att mina chanser att få ett barn 
var ganska små.

OM Det skuLLe bLi barn, 
så skulle det bli ett lite äldre, 
sannolikt handikappat. Friska 
småbarn går i första hand till 
yngre par.

– Jag visste det och jag var be-
redd på det. Jag fick fylla i en lis-
ta på vilka handikapp och sjuk-
domar jag trodde att jag skulle 
klara av, säger Cecilia och släng-
er samtidigt ett öga på Maicol 
som har stegat iväg några meter 
för att se den tv-sända fotbolls-
matchen lite bättre.

Hon ville hålla alla dörrar 
öppna och det var egentligen 
bara tre kryss hon inte satte dit: 
Helt förlamat, helt blint och ett 
barn med en dödlig sjukdom.

– Jag tror inte att jag hade kla-
rat att ta emot ett barn, sköta 
om det och sedan se det dö, sä-
ger hon.

Cecilia berättade bara för de 
allra närmaste att hon ville 
adoptera. 

– Det här var ju troligen min 
sista chans att få barn och jag 
skulle bli så fruktansvärt ledsen 
om det inte blev något. Det 
skulle kännas extra jobbigt om 
alla visste. 

nästan HeLa tiDen tänkte 
hon på barn, trots att hon för-
sökte låta bli. Hon levde mer 
aktivt än någonsin; Mycket 
jobb, kvällsstudier på universi-
tetet, träning, körsång, resor 
och middagar. Samtidigt hop-
pades hon fortfarande hitta 
Den Rätte – han som skulle 
kunna bli far till hennes biolo-
giska barn. Hon hade höga krav 
och märkte snart att de flesta 
män i hennes ålder redan hade 
barn och var rätt ointresserade 
av att börja på nytt med en ny 
bebis. 

Men så, efter två långa år av 
väntan, kom ett mejl från Adop-
tionscentrum. De berättade att 
en fullt frisk liten sjuåring i Co-

Cecilia, singel, adopterade vid 43:

vänd

Åldersgränsen gick vid 43. Jag fick 
snart klart för mig att mina chanser att 
få ett barn var ganska små.’’

’’
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innan vi träffades fick 
jag en massa teckningar 
och sånt som Maicol 
hade gjort i skolan. Och 
på ett ställe stod det: 
Min högsta önskan är en 
mamma som älskar mig, 
säger Cecilia.

ter och jag saknade henne jätte-
mycket. Jag märkte att det biolo-
giska saknar betydelse. Det 
viktiga är att få dela mitt liv med 

ett barn, att få ge av min kärlek, 
att få ta hand om ett barn.

Cecilia ansökte om adoption, 
men var rädd att hon var för sent 

–  Jag är         
världens       
lyckligaste
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lombia behövde ett hem. Hop-
pet tändes.

Flera brev senare och efter att 
Cecilia skickat in en trave foton 
på sig och familjen, så damp ett 
par bilder ner i Cecilias brev-
låda. Det var en leende Maicol.

– Jag la ut dem på köksgolvet 
och satte mig att titta på dem 
och jag kände: ja, där är han ju! 
Mitt barn. Från den stunden har 
jag haft starka moderskänslor.

När Adoptionscentrum ringde 
några veckor senare och berättade 
att det var klart, att Cecilia verkli-
gen skulle få sin Maicol, minns 
hon bara att hon skrek: Jaaa! 

– Sedan blev jag stum. Jag 
kunde inte säga något alls så jag 
fick be dem ringa tillbaka dagen 
efter. Jag blev så glad.

Nu gick allt undan. Cecilia 
åkte till Ikea och köpte barn-
säng. Hon berättade för chefen 
att hon skulle vara föräldrale-
dig och hon gick en snabbkurs 
i spanska, för de där tre glo-
sorna hon lärde sig under hel-

42 vanlig övre 
gräns för att 
ansöka om 
adoption
Cecilia adopterade Maicol 
genom Adoptionscentrum, 
som är Sveriges största 
adoptionsorganisation och 
förmedlar över hälften av de 
internationella adoptionerna.

Under 2009 adopterades 
drygt 450 barn genom 
Adoptionscentrum. Ungefär 
tio procent av dem adopte-
rades av ensamstående. 
Över hälften av singlarnas 
barn kom från Vietnam.

Det har blivit svårare för 
ensamstående att adoptera 
efter att Sveriges avtal med 
Vietnamn har upphört och 
Kina har skärpt kraven och 
bara tar emot ansökningar 
från par.

Bulgarien, Colombia, Est-
land, Etiopien, Filippinerna, 
Indien, Nigeria, Lesotho, 
Montenegro och Ryssland 
accepterar ansökningar från 
ensamstående.

Alla länder har egna reg-
ler. I Colombia får singlar 
adoptera barn från 6–7 år 
eller barn med speciella be-
hov. Adoptivföräldern bör 
inte vara mer än 40 år äldre 
än barnet. 

Av de nästan 3000 sö-
kande som fanns hos Adop-
tionscentrum i början av 
2010 var knappt 500 en-
samstående. Nästan alla 
singlar som adopterar är 
kvinnor. Adoptionscentrum 
har under sin 40-åriga histo-
ria bara lyckats hjälpa ett par 
män att adoptera.

Enligt svensk lag är den 
nedre åldersgränsen för att 
adoptera normalt 25 år. Nå-
gon övre åldersgräns finns 
inte – men en riktpunkt är att 
de som vill adoptera inte ska 
vara äldre än 42 år när de 
ansöker om medgivande.

Läs mer om hur det går till 
att adoptera: Myndigheten 
för internationella adop-
tionsfrågor, www.mia.se

gen i Barcelona i somras; gra-
cias, por favor och cerveza, 
skulle förstås inte räcka långt 
när hon skulle kommunicera 
med sin son. 

aLLa i OMgivningen var po-
sitiva, även om några nog undrar 
om hon är beredd på hur tufft 
det kan bli.

– Jo, jag vet att det kan bli väl-
digt jobbigt. Men än så länge 
har jag inte tvekat en sekund, sä-
ger hon och ropar på Maicol 
samtidigt som hans kycklingfyll-
da quesadillas landar på bordet.

Hennes blick fastnar på pojken. 
Hon blir tyst och börjar bita lite i 
underläppen. Ögonen rodnar. 

– Nej, nu börjar jag gråta 
igen, säger hon och höjer han-
den som för att stoppa sig själv. 

Hon tar ett djupt andetag och 
tvingar tillbaka tårarna. För hon 
vill inte att Maicol ska se.

– Jag kan ju inte förklara att 
jag gråter för att jag är glad. Min 
spanska klarar inte det. Jag är 
rädd att han ska tro att jag är 
ledsen, att han kanske ska tänka 
att han har gjort något fel. 

Maicol sitter stilla och ritar en 
stund efter maten. Sedan studsar 
han upp och ner på stolen och gör 
några små utflykter för att visa ky-
parna sina teckningar. På barn-
hemmet sa de att han var blyg. 
Han pratade knappt och höll sig 

Jag önskar att 
jag hade kunnat 
skydda honom 
från allt det svåra 
som han har 
genomlevt

’’

’’forts

vänd

när de här 
bilderna togs 

i bogota hade 
det bara gått en 

månad sedan 
Cecilia hämtade 

7-åriga Maicol 
på barnhemmet. 

Då hade han 
bott där i ett år.

Människor



gärna i bakgrunden. Den beskriv-
ningen känns främmande nu.

– Jag ringde faktiskt barnhem-
met någon dag efter att jag fick 
honom och sa på skämt att jag 
nog hade fått fel barn. För med 
mig babblar han hela tiden, säger 
Cecilia.  

HittiLLs i Livet har Cecilia 
haft fokus på karriären. Hon har 
alltid gillat att jobba, först som 
marknadsansvarig i dot.com-
branschen och de senaste åren på 
ett norskt it-bolag.  Dessutom 
har hon rest mycket, haft stort 
umgänge och lagt mycket tid på 
körsången. 

– Det har varit väldigt roligt. 
Men jag är trött på det nu. Trött 
på friheten. Trött på att bara ha 
mig själv att tänka på. Till sist blev 
allt det där substitut för det jag 
verkligen vill ha: en egen familj.

För Maicol är det mesta i det 
nya livet okänt. Under sina sju år 
i livet har han levt i slum och på 
barnhem. Att välja maträtt på 
restaurang, eller att gå och hand-
la i klädaffärer är helt nya upple-
velser. Sverige är ett land han 
inte visste fanns och snö har han 
bara sett på kort. 

– Han är väldigt ödmjuk när 
det gäller språket. Han frågar ef-
ter ord på svenska. Han vet att 
jag inte kan spanska, men han 
försöker lära mig och han har 
mycket tålamod. 

vi går HeM tiLL HOteLLet 
där de bor. Maicol visar alla mju-
kisdjur han har fått av sin mam-
ma. Fem stycken.

– Känn på den här, säger han 
och sträcker fram en vitfläckig 
hund. Det här är den mjukaste.

Maicol älskar sina kramdjur 
och varje kväll vill han ha dem 
hos sig i sängen. Cecilia ska ock-
så ligga där, tätt intill, och han 
flätar in sina fingrar i hennes. 

– Det är den finaste stunden 
för oss. Då är vi så nära och det 
finns inget som stör. Det är 
bara vi två och vi behöver inga 
ord. 

Så somnar Maicol och Cecilia 
ligger vaken kvar och tittar på sin 
pojke. 

Hon undrar hur Maicol hade 
det innan han kom till barnhem-
met. Det är ju sex år av hans liv 
som hon inte vet så mycket om. 

– Jag har missat så mycket i 
hans uppväxt och jag önskar att 
jag hade funnits där, att jag hade 
kunnat skydda honom från allt 
det svåra som han har genomlevt. 

 Men det är liksom inte lönt 
att tänka för mycket på det. 

– Det viktiga är att vi är här nu 
och att vi har börjat vårt nya liv 
tillsammans.

Hon lyfter sakta ena handen 
och torkar försiktigt i ögonvrån.

– Jag är så fantastiskt lycklig, 
säger hon. Jag har ju fått värl-
dens finaste son. n

Jag la ut bilderna och jag kände: 
ja, där är han ju! Mitt barn. Från den 
stunden har jag haft starka moders-
känslor.

’’
’’forts

– Det är sex år 
av Maicols liv 

jag missat,  
säger Cecilia. 


