
Verslag Lisa Robinson: Responding to Illegal Adoptions 
 
 
Lisa Robinson is een juriste bij ISS (International Social Service) en een child protection specialist. 
Tijdens haar lezing ging ze in op de protocollen die ISS aanraadt aan de zendende landen en vragende 
landen om illegale adopties te vermijden.  
 
Hoe wordt illegale adoptie gedefinieerd? Illegal adoption is an adoption resulting from abuses, such as 
abduction, the sale of, traffic in, and other illegal or illicit activities against children (HCCH). Onder de 
woorden ‘traffic in’ wordt nog een verschil gemaakt tussen trafficking for adoption – waarbij de 
adoptie het doel is – en trafficking through adoption – waarbij adoptie het middel is. Een voorbeeld 
van laatste categorie is organenhandel, seksuele/andere soorten van uitbuiting.  
 
Robinson geeft vier overwegingen weer:  

1. Legal considerations 
Bieden internationale en regionale wetgeving antwoord wanneer een illegale praktijk aan het 
licht komt?  

2. Psychosocial considerations 
Wat zijn de mogelijke vertakkingen van het zoeken naar wortels en het ontdekken van illegale 
praktijken (inclusief trauma en desillusie)?  

3. Social considerations 
Wat zijn de verschillende gedragingen, activiteiten en interacties van individuen en de 
samenleving als reactie op illegale adopties? Welke professionele hulp is nodig?  

4. Political considerations 
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren?  
Op welke manier kunnen ontvangende en herkomstlanden samenwerken om illegale 
adoptiepraktijken aan te pakken?  

 

De vier aanbevelingen voor effectief antwoord op illegale adoptiepraktijken klinken als volgt: 
1. Individuele adopties en adoptiesystemen zo snel mogelijk onderzoeken wanneer er 

aanwijzingen zijn voor illegale praktijken 
2. Bemiddelen en een evenwicht vinden tussen de vaak tegenstrijdige behoeften en wensen van 

de personen uit de adoptiedriehoek en de belangen van justitie, zonder de ongelijkheden en 
onrechtvaardigheden te herhalen die de oorspronkelijke illegale praktijken met zich 
meebrengen 

3. Het werk van activisten legitimeren en faciliteren  
4. Een duurzaam toezicht voorzien en verantwoordelijkheid voor internationale organisaties en 

ngo’s 
 
 
ISS bracht in 2016 een brochure uit over hoe illegale adopties te vermijden. Die brochure is integraal 
te lezen via https://issuu.com/issirc/docs/iss_illegal_adoption_handbook. 

 

https://issuu.com/issirc/docs/iss_illegal_adoption_handbook

