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BLI AV MED 

SKÖNHETSFLÄCKARNA

Med laserkirugi går det snabbt och smärtfri	  a	  bli av med 
leverfl äckar, hudförändringar, födelsemärken och vårtor. 
Behandlingen genomförs av erfaren specialist i kirurgi och 

omfa	 ar även canceranalys. Mo	 agningen ligger i city.

Välkommen! 

För information och bokning: 08 - 755 18 70
Kungsgatan 48, 5 tr, 111 35 Stockholm. www.laserkirurgi.nu

DR. BO KURITZÉN

SPEC INTERNMEDICIN OMFATTAR BL A  
mage-tarm, lever, galla, hjärta, lungor,  
astma blodfetter, cirkulation, ledvärk  
ödem, hormoner, diabetes, övervikt  

impotens, hälsokontroller

Leg. Läkare

FÖR AKUTA FALL FINNS TID RESERVERAD
www.kuritzen.se / Birger Jarlsgatan 44 

070 555 02 70

www.konserthuset.se
08-50 66 77 88

NY 
FREDAG

Duo Now är ett nätverk av fyra framstående 
duor inriktade på ny musik. Nu strålar de 
samman i två helt nya verk för fyra duor, 
komponerade av Farangis Nurulla-Khoja 
och Ivo Nilsson.

Fredag 7 december kl 20.30
Kom i tid, stanna kvar – baren med dryck och  
tilltugg är öppen både före och efter konserten.

Yvette Hallberg leg. audionom • Tel. 08 -663 11 00 
Försäljning och utprovning av hörselprodukter & hörselskydd.
Välkommen!

Karlavägen 48 • SE-114  49 STOCKHOLM • info@aktivhorsel.se  

LEGITIMERADE LÄKARE

Experthjälp 
Företagsannonser: 08-13 51 30   Kontakt: Mathias Gradin 
e-post: team.ostersund@schibsted.com   

HÖRSELVÅRD

SKÖNHETSVÅRD

Nöjen Företagsannonsering, tel 08-555 00 640, e-post nojen@annonsdax.se
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I augusti 2009 fick Omaira Ro-
mero ett samtal som skulle för-
ändra hennes liv. Det var hol-
ländska Ines Campman Voort 
som ringde och berättade att hon 
var Omairas biologiska syster, 
född i Colombia och uppvuxen 
med sin adoptivfamilj i Holland.

– Mamma ville aldrig prata om 
att hon hade lämnat ett barn för 
adoption, men kvinnan som hon 
jobbade hos när hon var gravid 
hade berättat det för mig, så jag 
visste, säger Omaira. 

Omaira har fyra syskon till, för-
utom Ines.

– Alla reagerade olika när Ines 
ringde. Jag trodde att hon skulle 
komma hit en gång för att se vilka 
vi var och att hon aldrig mer skul-
le höra av sig. Jag hade en bild av 
att utlänningar är kyliga, säger 
Omaira.

Men det blev inte bara en resa 
till Colombia för Ines. Hon har 
varit här fem gånger och relatio-
nen mellan de båda har vuxit sig 
stark.

– Ines är det bästa som har hänt 
mig, jag har bättre kontakt med 

henne än med någon annan i min 
familj, säger Omaira. 

Ett år efter att Ines och hennes 
holländska föräldrar hade varit i 
Colombia bjöd de in Omaira och 
mamman Cecilia till Holland.

– Det var underbart. Ines och 
hennes föräldrar var fantastiska 
mot oss. De är en del av vår familj 
nu, säger Omaira.

Ända sedan hon var liten har 
Ines haft en önskan att veta mer 
om sina biologiska rötter. Men 
hon pratade inte om det förrän 
hon var 20 år. Kanske för att hon 
var rädd att göra sina adoptivför-
äldrar ledsna eller oroliga.

– Jag tror att det var av lojalitet 
mot dem, säger hon.

Men när hon äntligen berätta-
de för sina föräldrar att hon ville 
söka upp sin biologiska mamma 
var de väldigt stöttande, både 
ekonomiskt och känslomässigt. 

– Och de övertalade också min 
syster, som även hon är adopte-
rad från Colombia att söka upp 
sin familj, även om hon själv inte 
var så intresserad av att söka sina 
rötter.

Ines besökte sin colombianska 
familj flera gånger. 

– Jag hade inga tvivel när vi 
träffades. Jag tog för givet att det 
var min mamma och mina sys-
kon jag hade hittat. 

Ines mammas berättelse stäm-
de exakt med det som stod i adop-
tionspappren, och där fanns ock-
så mammans namn och under-
skrift. 

– Hela livet har jag vetat att min 
biologiska mamma heter Cecilia 
Vargas, så det var förstås inget jag 
ifrågasatte.

Men Ines intuition sa henne så 
småningom att något var fel. Hon 

Ines trodde hon hittat sin familj  
– nu måste hon söka på nytt
För nio år sedan hittade adopterade Ines sin biologiska familj 
i Colombia. Sedan dess har hon hälsat på hos familjen fem 
gånger. Relationen har vuxit sig stark och blivit nära. I somras 
visade ett DNA-test att de inte alls är släkt.

 Biologiska band | SvD.se

började fundera över hur olika 
hon och mamma Cecilia var, 
både till utseendet och till sättet.

Omaira fyller i. Inte heller hon 
och Ines är lika

–Vi har helt olika hudfärg till 
exempel. Men vi reagerade inte 
på det, för alla vi fem syskon har 
olika pappor och ser helt olika ut. 

– Jag försökte att inte tänka på 
det, fortsätter Ines, men så fick 
jag höra att stiftelsen Plan Angel 
skulle till Colombia och göra 
DNA-test, så jag köpte ett test till 
min syster Omaira och så gjorde 
jag ett själv. 

I somras kom resultatet: Ines 
och Omaira är inte släkt.

– Min sommar var helt galen. 
Jag ville inte tro att det var sant.

När Cecilia förstod att Ines och 
Omaira inte var systrar gjorde 
hon också ett test och det visade 
sig att Cecilia inte är Ines biolo-
giska mamma. 

Trots att det var en stor besvi-
kelse och svårt att acceptera re-
sultatet av DNA-testet ångrar inte 
Ines att hon gjorde det. 

– Jag föredrar att veta sanning-
en även om det är svårt, hellre än 
att gå omkring med en massa frå-
getecken i huvudet. 

Nu är Ines i Colombia igen. 
Hon hade bokat resan redan i 
april och såg framför sig några 
veckors semester och umgänge 
med familjen. Istället har hon in-
lett ett nytt sökande.

– Men den här gången är det 
nästan omöjligt för mig att hitta 
min familj. Jag har inga uppgifter.

Ines var fem månader när hon 
adopterades 1978. Och hon und-
rar vad som gick fel. Förväxlades 
hennes papper med någon annan 
bebis papper under tiden på 
barnhemmet? Är det i så fall nå-

”När vi fick veta att vi inte är biologiska systrar blev vår relation faktiskt ännu starkare. Vi går igenom det här tillsammans”, säger Omaira 
(till vänster).”Vi känner syskonkärlek, men vi har ju ingen gemensam historia. Vår historia skapar vi nu”, säger Ines. Foto: Julián Lineros

Har DNA-tekniken gett dig 
nya biologiska band? Mejla 
till idag@svd.se, valda gen-
svar pub liceras – anonymt 
om du vill.

Har du sökt släktingar?

gon som går omkring med hen-
nes riktiga identitet och hennes 
historia? Är de kanske flera adop-
terade som har fått samma iden-
titet? Har det begåtts ett misstag 
eller är det någon som medvetet 
har gett henne fel papper? Har 
adoptionen varit oetisk eller kan-
ske olaglig?

– Jag tänker på att någon kan-
ske medvetet har förvanskat min 
identitet och gjort det nästan 
omöjligt för mig att få veta vari-
från jag kommer. 

Hon tänker att någon nu levan-
de människa borde veta vad som 
hände, men hon har ännu inte 
fått några svar, vare sig från myn-
digheterna eller från barnhem-
met.

– Det är väldigt ovanligt med 
sådana här fall, säger Gyna Her-
nandez på organisationen Co-
lombia tu pais, som hjälper adop-
terade att hitta sina biologiska 
familjer i Colombia.

De fall hon har hört talas om 
har orsakats av att spädbarn av 
misstag har förväxlats på sjukhu-
set eller att adoptionshandlingar 
av misstag har blandats ihop när 
barnet skulle adopteras. 

Eftersom Ines nu helt saknar 
information om sin biologiska fa-
milj ser hon DNA-test som den i 
stort sett enda möjligheten att 
hitta sina rötter. Och under besö-
ket i Colombia har hon hjälpt 
Plan Angel att utföra tester på fa-
miljer som söker sina bortadop-
terade barn.

Ines blir arg när folk frågar hen-
ne varför det är så viktigt med det 
biologiska. En del tycker att hon 
skulle kunna vara nöjd med att 
hon har hittat en familj som hon 
har en relation med. 

– Alla har rätt att veta varifrån 
de kommer. Jag vill lära känna 
min bakgrund.

– Jag förlorade mitt land, min 
historia, mitt språk, min familj. 
Jag har fått en fantastisk familj i 
Holland – det är sant. Men det be-
tyder inte att jag inte vill lära kän-
na min första familj.

Varken Omaira eller Ines vet vad 
som kommer att hända om Omai-
ra hittar sin biologiska syster eller 
Ines sina biologiska släktingar.

– Det kan bli svårt. Vi har redan 
haft varandra i våra liv i snart tio 
år. Om Omaira hittar sin syster 
kommer jag kanske att bli avund-
sjuk, säger Ines.

– Vi pratar helst inte om framti-
den, vi stannar hellre vid det vi 
har nu, fyller Omaira i.

Vad som än händer vill Omaira 
finnas kvar som Ines syster.

– Den relationen vi har i dag är 
inte beroende av om vi har blods-
band eller inte. Det gjorde ont att 
få veta att vi inte är systrar. Men 
våra band är starka och de har 
stärkts ytterligare av det vi går 
igenom nu, säger Omaira. 

Förut brukade Ines säga att 
Omaira inte förstod henne. 

– Min familj är fattig. Jag tänk-
te alltid att Ines hade haft tur som 
blev adopterad. Hon hade ett per-
fekt liv i utlandet. Men nu förstår 
jag bättre vilken smärta det kan 
vara att inte veta varifrån man 
kommer. ª

Biologiska 
band
En serie om  
att träffa sin  
biologiska familj 
i vuxen ålder.  
SvD.se/om/ 
biologiska-band

 SvD.se

ª Plan Angel är en stiftelse 
som hjälper adopterade och 
biologiska familjer i Colom-
bia att återförenas. Genom  
gåvor kan Plan Angel erbju-
da gratis dna-test för famil-
jer i Colombia som söker 
bort adopterade släktingar.

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

Fakta | Plan Angel och 
dna-test

Omaira och Ines trodde att Cecilia 
var deras gemensamma mamma. 
DNA-test visade att det inte var så. 
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