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lämna ut information om den 
adopterade till den biologiska  
familjen. Det enda familjen kan 
göra är att uppdatera sina kon-
taktuppgifter hos de sociala myn-
digheterna och hoppas att den 
adopterade söker upp dem.

Maria Emma Acosta reser sig 
från bordet när dna-testet är klart. 
Hon torkar tårarna och berättar 
hur det kom sig att hon lämnade 
sina barn.

– Jag bodde och jobbade i en  
familj och min dotter, som bara 
var några månader, bodde med 
mig. Familjen sa att om jag ville 
behålla jobbet var jag tvungen att 
hitta en annan lösning för mitt 
barn. En dag kom fruns syster på 
besök. Hon kunde inte få egna 
barn och hon bad att få min dotter.

Maria Emma lämnade ifrån sig 
barnet. Året efter födde hon en 
son, som hon lämnade till en 
släkting.

– Tyvärr ville min son aldrig ha 
kontakt med mig, och han mör-
dades när han var 21 år, säger hon.

När Maria Emma födde sitt 
tredje barn hittade hon ingen 
som kunde ta hand om honom. 
Hon levde på gatan och hade 
knappt mat för dagen. 

– Jag hade en kasse med blöjor 
och nappflaska, men jag förstod 
ju att det inte var bra för min son 
att bo på gatan.

Så när hon fick höra om möjlig-
heten att lämna bort honom för 
adoption fattade hon det svåra 
beslutet. Sedan dess har hon känt 
skuld.

– Den dagen mina barn och  
jag träffas kommer att vara en 
vacker dag. Jag hoppas att de 
kommer att kalla mig mamma. 
Jag ska krama dem och säga för-
låt. Jag tror att de letar efter mig, 
säger Maria Emma, som i dag är 
68 år gammal och lever ensam.

Vid ett annat tillfälle är Carolina 
Obando hemma hos Orfi Cifuen-
tes. Carolina har också lämnat ett 
dna-test. Hon letar efter tre av 
sina barn, som adopterades bort 

efter att hon hade lämnat dem på 
en institution. 

Carolina har haft ett hårt liv. 
Hon blev våldtagen som barn och 
såldes till prostitution när hon 
var tolv år. Hennes två första barn 
växte upp med släktingar. Efter att 
hon, 23 år gammal, hade utsatts 
för ett mordförsök flydde hon 
med de tre barnen, som hon nu 
letar efter, till en annan stad. Hon 
var ensam, utan pengar och hade 
ingen att lämna barnen hos när 
hon tog emot kunder.

– Jag ville inte att mina barn 
skulle vara i den miljön, så jag såg 
ingen annan utväg än att lämna 
bort dem. Men jag sa att det var 
för en kort tid, tills jag hade fått 
ordning på mitt liv, säger hon.

I dag lever Carolina med de två 
yngsta av sina sju barn, och pap-
pan till den yngste sonen. Hon 
jobbar som skådespelare och  
lärare. Hon har lärt sig att läsa och 
skriva och har tagit studenten.

– I dag är vi en vanlig familj. 
Men vi saknar tre barn: Luisa, 
Juan Sebastián och Duvan Felipe. 
Jag kommer aldrig att kunna bli 
lycklig om jag inte får kontakt 
med dem, säger hon.

Dna-testet har gett henne 
hopp.

– Jag tänker att det när som 
helst kan komma ett samtal med 
information om mina barn. ª

Lena Hansson
idag@svd.se

68-åriga Maria Emma Acosta 
gråter när Orfi Cifuentes öppnar 
dörren till sitt hem i Colombias 
huvudstad Bogotá. Orfi jobbar 
volontärt för stiftelsen Plan Angel, 
och det är här Maria Emma hop-
pas få hjälp att hitta sina barn.

– Förlåt, förlåt mig, är det första 
hon säger.

I över 40 år har hon känt skuld 
för att hon lämnade ifrån sig bar-
nen. I flera år har hon försökt att 
hitta dem.

– Jag har inte tillgång till inter-
net, jag vet inte hur jag ska leta, 

säger Maria Emma, som bor i ett 
av Bogotás allra fattigaste om-
råden.

Men så, för ett par veckor sedan, 
såg hon ett tv-program om möj-
ligheten för föräldrar att finna 
sina barn genom dna-test. Nu ska 
hon göra det.

Orfi Cifuentes filmar och ber 
Maria Emma hälsa till sina barn, 
som har hunnit bli en bra bit över 
40 år.

– Mina barn, säger hon, med 
blicken mot Orfis mobiltelefon.

Sedan blir det helt tyst. Gråten 
tvingar henne att göra ett litet  
uppehåll innan hon fortsätter:

– Jag väntar på er, med armarna 
öppna för att krama er och säga 

förlåt. Snälla, förlåt mig! Jag vill 
träffa er, Carlos Ivan och Maria 
Marcela.

Hälsningen lägger Orfi upp på 
Plan Angels Facebook-sida, och 
hoppas att det kan leda Maria 
Emma vidare i sökandet.

Ögonblicket senare för Orfis 
dotter Milena Perdigon varsamt 
in en tops i Maria Emmas mun 
för att samla saliv. Dna-testet 
skickas sedan till analysföretaget 
Family Tree i USA. Maria Emma 
hoppas att också hennes barn 
har gjort testet, och att resultaten 
ska matcha.

Trycket på Plan Angel har blivit 
stort efter flera reportage i tv och 
tidningar, och Plan Angels colom-
bianska Facebooksida har vuxit.  
I dag har sidan över 30 000 följa-
re. Många familjer kontaktar Orfi 
Cifuentes för att få hjälp med att 
söka sina bortadopterade barn. 

Och Orfi är glad att hon kan  
hjälpa till. För två år sedan fick 
hon själv reda på att hennes son 

Hernando, som hon födde för  
41 år sedan, inte alls dog efter för-
lossningen, som det hade sagts 
henne. I stället berättade hennes 
egen syster att hon och Orfis  
dåvarande man, barnets pappa, 
hade lämnat bort den nyfödde för 
adoption.

– Min son föddes för tidigt, och 
de bad mig att skriva under ett 
papper för att godkänna att han 
skulle få specialistvård, säger 
Orfi Cifuentes.

Det visade sig att papperet hon 
skrev under egentligen var ett 
medgivande för adoption. Orfis 
ex-man har inte kunnat förklara 
varför han ljög och lämnade bort 
barnet.

– De sociala myndigheterna har 
adressen till min sons adoptiv-
familj, men de säger att de inte 
kan hjälpa mig att få kontakt. De 
säger bara: ”Du får vänta och se 
om din son söker upp dig”, säger 
Orfi Cifuentes.

Enligt colombiansk lag har 
myndigheterna ingen rätt att 

Dna-test ger mammor hopp om 
att återförenas med sina barn
Det har gått över 40 år sedan colombianska Maria Emma 
Acosta lämnade bort sina barn för adoption. Hon har ingen 
aning om var de finns i världen – eller om de ens är vid liv. 
Tack vare ett dna-test vågar hon för första gången hoppas på 
att få se dem igen.

”Min dotter var tre år sista gången jag såg henne. Jag vet att hon kommer ihåg mig. Jag vet att hon vet vad jag heter. Jag tror att hon letar 
efter mig”, säger Carolina Obando, som söker efter tre av sina barn med hjälp av stiftelsen Plan Angel i Bogotá. Foto: Julián Lineros
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Med en tops samlar Milena Perdigon saliv från Maria Emma Acosta. 
Provet skickas till analysföretaget Family Tree i USA, där det matchas 
mot andra dna-prov. Hon hoppas att hennes barn ska finnas bland dem.

I nästan 40 år trodde 
Orfi Cifuentes att 
hennes son Hernando 
hade dött kort efter 
födelsen. För två år 
sedan berättade  
hennes syster att  
hon och Orfis ex-man 
lämnade bort barnet 
för adoption och att 
han kanske lever. För 
första gången fick Orfi 
se en bild av sin son.

”Den dag mina barn och jag träffas kommer att vara en vacker dag”, sä-
ger 68-åriga Maria Emma Acosta, som lever ensam.

I sitt hem i Bogotá har Orfi Cifuentes tagit emot många mammor som försöker hitta sina barn. ”En del av oss 
har tagit beslutet att lämna bort barnen för adoption, andra har ofrivilligt skiljts från sina barn”, säger hon. 

ª Plan Angel är en stif-
telse som hjälper adop-
terade och biologiska  
familjer i Colombia att 
återförenas. Genom  
gåvor kan Plan Angel  
erbjuda gratis dna-test 
för familjer i Colombia 
som söker bortadoptera-
de släktingar.

ª Dna-testen skickas till 
analysföretaget Family 
Tree, som används av 
många adopterade som 
söker sina rötter. Där 
matchas resultaten mot 
varandra, och man får 
besked om släktskap.

ª Plan Angel hjälper 
adopterade och biolo-
giska familjer i Colom-
bia på flera sätt, bland 
annat genom psyko-
logiskt stöd. SvD

Berätta din  
egen historia 
Har du fått hjälp att hitta 
dina biologiska föräldrar 
– eller dina barn? Mejla 
till idag@svd.se, valda 
gensvar pub liceras – 
anonymt om du vill.

Fakta | Plan Angel och dna-test
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Jag hade en kasse 
med blöjor och 

nappflaska, men 
jag förstod ju  

att det inte var bra  
för min son att  

bo på gatan.
Maria Emma Acosta, i dag 68 år, 
om när hon fattade beslutet att 

även lämna bort sitt tredje barn.

Biologiska 
band
En serie om  
att träffa sin  
biologiska familj 
i vuxen ålder.  
SvD.se/om/ 
biologiska-band
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Adopterade bort sin dotter  
– saknar henne
PREMIUM
För sju år sedan fick Angela för första 
gången träffa sin svenska dotter Anna  
– som hon adopterat bort 28 år tidigare. 
”Vi grät båda. Det var fantastiskt.” Men  
efter mötet har det inte blivit så mycket 
kontakt. SvD.se/om/biologiska-band
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