At adoptere et barn

betyder at tage et barn til sig, som
var det ens eget. Der kan være
forskellige grunde til at adoptere.
For mange er adoption løsningen
på ufrivillig barnløshed.
For andre bliver det en løsning,
når sorgen over barnløsheden er
bearbejdet. Men der er også mennesker, der har eller kan få
biologiske børn, som af forskellige grunde ønsker at adoptere.
De seneste år er der adopteret 400-600 børn i Danmark
hvert år. Det svarer til knap én procent af en fødselsårgang. Da
kun få adoptivbørn - de seneste år under 20 børn årligt - er
født i Danmark, betyder det, at der siden 1970 er adopteret
flere end 20.000 børn til Danmark fra udlandet.

Godkendelse

Hvis man ønsker at adoptere et barn, skal man søge godkendelse som adoptant i den lokale statsforvaltning.
Godkendelsesprocessen omfatter bl.a. deltagelse i et adoptionskursus.
Ansøgerne skal også deltage i samtaler med den lokale
statsforvaltning. Her belyses adoptionsmotiv, boligforhold,
økonomi, helbred m.m.
Se mere herom på www.statsforvaltning.dk.

De formidlende organisationer

Justitsministeren har godkendt to organisationer til at formidle
børn til danske adoptionsansøgere. Den formidlende organisation har kontakten til udlandet
og sørger for alt det praktiske
papirarbejde i den forbindelse.
Hvis man ønsker at adoptere fra
et bestemt land, skal man
være opmærksom på, at de to
organisationer kan have kontakt
med forskellige lande (se folderens bagside).

Økonomi

At adoptere et barn er desværre ikke gratis. Kommunen giver
et skattefrit adoptionstilskud. I 2011 udgør tilskuddet 47.092 kr.
For langt de fleste koster en adoption, efter fradraget af tilskuddet, mellem 50.000 kr. og 140.000 kr.
Udgifterne til adoptionen fordeler sig bl.a. på:
• betaling for adoptionskurset

• administrationsgebyr til den formidlende organisation
• formidlingsgebyr for barnet
• rejseudgifter samt
• udgifter ved ophold i afgiverlandet
Fra et par afgiverlande er det stadig
muligt mod betaling at få bragt barnet
til en lufthavn i Danmark

Hvor kan man få støtte og hjælp?

Adoption & Samfunds store netværk af rådgivere står altid parat
til at yde støtte og vejledning.
Foreningens erfarne sagsrådgivere kan kontaktes, hvis man har
problemer i forbindelse med ansøgning om adoption. Foreningen
har også tilknyttet læge, sundhedsplejerske, talepædagog, pædagog
og psykolog samt rådgivere inden for specielle emner inden for
adoptionsområdet. Endelig kan man som medlem deltage i landegrupper og interessegrupper for f.eks. eneadoptanter.
Fra 2007 til udgangen af 2010 har der været en forsøgsordning
med PAS (Post Adoption Service) rådgivning. Her kunne man i
barnets første 3 år i Danmark få tildelt max. 5 samtaler med en
psykologfaglig rådgiver. Dette er desværre slut nu, men i Adoption
& Samfund arbejdes der på at få en ordning i gang igen. Se mere
herom på www.familiestyrelsen.dk
Herudover afholder Adoption & Samfund forskellige arrangementer om adoptionsrelevante emner.
6 gange om året får medlemmerne bladet: “Adoption & Samfund”. Her kan man læse spændende artikler med gode råd og
nye indfaldsvinkler på adoptionsområdet. Bladet har også en
kalender over de mange arrangementer og bringer seneste nyt fra
lokalforeninger, interessegrupper og landegrupper.
Foreningen er også for voksne adopterede. Unge og voksne
adopterede kan via specielle arrangementer finde ligestillede og
få rådgivning. På foreningens hjemmeside www.adoption.dk findes
nyttige og aktuelle oplysninger om adoption.
Under hjemmesidens menupunkt ”Få råd og hjælp” findes en liste
over rådgiverne. Rådgivningsspørgsmål kan også sendes på mail til
raadgivning@adoption.dk.

Foreningen

At være adopteret, at blive og være adoptivforældre er efterhånden meget almindeligt - men alligevel noget specielt.
Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for
både adoptivforældre og adopterede, børn som voksne.
Foreningen arbejder meget bredt for at nå disse mål gennem

samarbejde med både de danske myndigheder og gennem
deltagelse i det nordiske samarbejde.
Desuden holder Adoption & Samfund jævnligt møder med
ministre og andre politikere for at påvirke det politiske system,
så forholdene for adoption og for adopterede i fremtiden kan
blive endnu bedre.
Foreningen dækker hele landet og har ca. 3500 medlemsfamilier.
Foreningen dækker dermed meget bredt. Som medlem får man
et utal af muligheder for at komme tæt på andres erfaringer.
Det koster 400,- kr. årligt at være
medlem af Adoption & Samfund.

Benyt nedenstående indmeldelsesblanket 2011 eller
gå ind på www.adoption.dk

Lokalforeninger

Navn:

I de nuværende 13 lokalforeninger
holder vi forskellige oplysende og
sociale arrangementer. Der er også
tilbud om at være med i samtalegrupper eller familiegrupper. At mødes med ligestillede er en
stor hjælp - både når adoptionsprocessen opleves som lang
og sej med lange venteperioder, og mens børnene vokser op.
Mange tætte venskaber er begyndt her.

Adresse:

Landegrupper

I landegrupperne samles forældre, der har adopteret eller
skal til at adoptere børn fra det samme land. Du kan se en liste
over Adoption & Samfunds landegrupper på bagsiden af denne
folder. Vilkårene for adoptioner er forskellige fra land til land, så
landegrupperne er en mulighed for at indhente erfaringer om
adoptionspraksis i de forskellige lande.

Flere oplysninger

På Adoption & Samfunds hjemmeside www.adoption.dk kan
man altid hente nyttige oplysninger samt de seneste nyheder på
adoptionsområdet. Man kan også få yderligere oplysninger ved
at kontakte lokalforeningsformanden i det område, hvor man
bor. Man bliver medlem af foreningen ved at sende indmeldelsesblanketten i denne folder
- eller man kan indmelde sig på
foreningens hjemmeside.
Adoption & Samfund bygger
på frivilligt arbejde. Derfor kan
der i ferieperioder være op til
3 ugers ventetid på modtagelse
af materiale.

Postnr.:
By:
Kommune:
Region:
Telefon:
e-mail:

Adopteret

Foreningstelefonen

Landegrupper

Foreningstelefonen finder du på tlf. 65 92 00 18.

Bolivia 	Katinka Hotdal 
39 27 28 01
www.landegruppe-bolivia.dk
Bulgarien 	Bo Persson 
38 87 43 04
www. bulgarien.adoption.dk
Burkinagruppen 	Benedikte Lohse
60 17 13 16
Colombia 	Ann Margrethe Geertsen
29 76 71 62
www.hola.dk
Danmark
Lau Rasmussen 
64 82 55 56
www.danskadoption.dk
Ecuador 	Jens Reiermann 
31 64 11 13
www.ecuadorklubben.dk
Ethiopien 	Jens Lund Tranholm Damkjær
40 83 41 93
www.Etiopienforeningen.dk
Guatemala
Anni Bech Nielsen 
47 52 77 76
Hviderusland 	Anette Paetau 
75 61 42 15
www.hvideruslandklubben.dk
Indien
Svend Erik Holm 
64 47 38 35
www.123hjemmeside.dk/indiengruppen
Kaliningrad/ Moskva Helle Pedersen 
97 17 31 01
Kina 	Michael Johansen 
86 78 27 22
www.kinaforeningen.dk
Koreatrolde
Sisse Jacobsen 
30 23 34 08
(Sydkorea)
www.koreatrolde.dk
Nepal
Hanne og Hans Doktor 
75 65 48 36
Nigeriaforeningen Yvonne Hegaard Hansen
29 64 17 04
www.nigeriaforeningen.dk
Peru 	Stine og Bjørn Rude Voldborg 
48 25 05 95
www.perugruppen.dk
Rumænien	Lars Birk Sørensen 
86 41 51 13
Sri Lanka 	Flemming Bratved 
46 56 30 18
www.sri-lanka.adoption.dk
Sydafrika 	Hanne Forsbæk
58 35 00 54
www.landegruppesydafrika.dk
Thailand 	Ebbe Møller 
45 79 24 46
www.thailand.adoption.dk
Tjekkiet
Anne-Lise Balle 
66 14 31 95
www.tjekkiet.adoption.dk
Vietnam 	Peter Skjøt 
36 30 05 28
www.vietnamadoption.dk

PORTO

Adoptionslinien
Adoptionslinjen er p.t. under omstrukturering, og derfor ikke
tilgængelig indtil videre.

Lokalforeninger

Bornholm	Hanne Nielsen,
Arnhøjvejen 6, 3700 Rønne
Nordsjælland

Henrik Lund, Kærvej 12, Blovstrød,
3450 Allerød

56 47 08 12
48 17 24 03

Københavns Omegn 	Elisabeth Rolffes Becker,
Trongårdsvej 13 A, 2800 Lyngby

Skibbroen 6,2. Postboks 13
6200 Aabenraa

Medlemsadministrationen

København

45 88 06 01

Kurt Nielsen, Dæmningen 55, 2500 Valby36 16 87 25

Midt- og Vestsjælland	Lene Borg, Tveje-Merløse 2B,
4300 Holbæk

59 43 92 01

Sydsjælland 	Pia Thomsen, Faunedalen 12,
4700 Næstved

31 72 01 02

Fyn 	Sanne Pedersen, Lundsbjergvej 38,
5863 Ferritslev Fyn

65 97 22 97

Sydøstjylland 	Ulla Grau, Hydevadvej 28,
6230 Rødekro

74 69 38 13

Sydvestjylland 	Jørn K. Pedersen, Prangeager 38,
7120 Vejle Øst

60 82 04 35

Østjylland 	Jeanette Lyk, Langballevej 14,
8320 Mårslet

86 29 76 63

Vestjylland 	Charlotte Christensen, Ringkøbingvej 1,
7400 Herning 

97 21 18 78

Gudenåen 	Mona Østergård, Sanglærkevej 12 Mønsted,
8800 Viborg
86 64 61 72
Nordjylland 	Torben Fristrup, Wilhelm Jensensvej 1,
9500 Hobro

98 52 55 42

Interessegrupper
Bal Vikas' Venner, Indien

Annette Havemann Linnet  49 19 09 13
www.balvikas.dk
Colombia - FANA's venner
Ulla Gehlert 
24 46 46 90
www.fana.dk
Ene-Adoptanter
Linda Berkowitz 
39 18 04 12
Børnehjemmet Palna, Indien Mette Thomsen 
38 28 50 25
Indien Welfare Home for Children, New Delhi
Michael Cornelius Hansen 
56 82 00 10

Adoption
& Samfund

2011

Formidlende organisationer
AC Børnehjælp www.a-c.dk
Elkjærvej 31, 8230 Åbyhøj 
DanAdopt www.danadopt.dk
Hovedgaden 24, 3460 Birkerød 
Se i øvrigt www.adoption.dk

86 12 65 22
45 81 63 33

Adoption & Samfund

