Låsby, den 13. oktober 2011
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Holmens Kanal 22
1060 København K

Adoption – en fuldt ud lige så god måde at stifte familie!
Kære Karen Hækkerup,
Tillykke med udnævnelsen til social-og integrationsminister.
Vi har med stor interesse læst regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”. Vi glæder os især over
meget klare udsagn om vore børn, og at der skal gennemføres helt nye tiltag for at fremme vore børns
opvækst, trivsel og fremtid. Især lægger vi mærke til afsnittene om demokrati og menneskerettigheder
samt overholdelse af internationale konventioner (s. 38 i regeringsgrundlaget).
For os er det meget vigtigt at sikre, at adoption er en fuldt ud lige så god måde at stifte familie på som alle
andre måder. Når adoption er til barnets bedste, er det en rigtig god og globalt ansvarlig løsning. Vi skal
derfor i langt højere grad end hidtil være indstillet på at tage vare på de allerede fødte børn.
I den forbindelse vil vi tillade os at henlede ministerens opmærksomhed på følgende meget vigtige emner:
Post Adoption Service i Danmark
Haager-konventionen, som Danmark har tiltrådt, siger i artikel 9, litra c):
”Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte
institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på at fremme udviklingen af
adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.”
Denne forpligtelse var delvist opfyldt under det pilotprojekt, som Familiestyrelsen i årene 2007 – 2010
finansierede via satspuljemidler. Det var godt og effektivt, og evalueringsrapporten fra Rambøll var
utvetydigt positiv.
Desværre er projektet nu stoppet, og Danmark lever dermed ikke op til sine internationale
konventionsmæssige forpligtelser. Det ønsker vi at drøfte med ministeren. Vi forestiller os nemlig en ny
model, der i henhold til vedlagte forslag, bør komme på Finansloven.
Særligt børnetilskud til børn af enlige adoptanter
Adoption & Samfund har gennem mange år kæmpet for, at børn af enlige adoptanter ligestilles med børn
af andre enlige forældre, hvad angår det særlige børnetilskud. Det er med stor glæde, vi kan konstatere, at
den nuværende forskelsbehandling mellem forskellige ’slags’ børn vil blive fjernet, og vi imødeser snarest
de lovgivningsmæssige initiativer, der vil sikre adoptivbørn de samme vilkår og rettigheder som andre børn
i samme situation.
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Videns- og formidlingscenter for adoption
I Adoption & Samfund arbejder vi på at samle viden, forskning og rådgivning omkring adoption i et særligt
Videns- og formidlingscenter. Et sådan center skal kunne bruges af alle, der har berøring med adoption, og
selv om adoptanter er en snæver gruppe, vil den viden der indsamles med fordel kunne anvendes i andre
integrationssammenhænge. Dette emne vil vi gerne drøfte med ministeren.
Godkendelsesregler
Adoption & Samfund har gennem årene haft et godt og konstruktivt samarbejde med de formidlende
organisationer og myndighederne. Gennem de senere år, med stigende ventetider, er det blevet mere og
mere tydeligt, at der er behov for revision af alders- og godkendelsesreglerne. Også dette ønsker vi at
drøfte med ministeren.
Diskrimination
Vi er meget optagede af at bekæmpe racisme og diskrimination. Især falder 28 års reglen os for brystet,
idet den i helt umenneskelig og uhørt grad diskriminerer adopteredes ret til at indgå ægteskab. Reglen bør
fjernes straks.
Vi ser meget gerne, at vi ved et møde mellem dig og repræsentanter for Adoption & Samfund får mulighed
for at drøfte ovenstående emner plus andre forslag og ideer, vi har på adoptions- og familieområdet, bl.a.
forslag om større økonomisk ligestilling mellem forskellige måder at stifte familie, hvor man på et tidligt
tidspunkt kan vælge mellem støtte til fertilitetsbehandling eller adoption.
Jeg lægger derfor stor vægt på at få lejlighed til ved et personligt møde at informere dig yderligere om vore
synspunkter og ideer, og jeg beder dig i den forbindelse have ulejlighed med at foreslå et tidspunkt, hvor vi
kan mødes. Jeg ser meget frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund
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