
 

Adoption & Samfund 
v. formand Jens Damkjær, Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønde 

Tlf. 40 83 41 93- email: jens.damkjaer@adoption.dk 

                                                                                             

                   Rønde, den 4. februar 2014 

 

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold 

Manu Sareen 

Holmens Kanal 22  

1060 København K 

 

 
Adoption – en vigtig afklaring påkræver din fulde opmærksomhed 
 

Kære Manu Sareen, 

 

Tillykke med udnævnelsen til minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Vi glæder os 

meget til at arbejde sammen med dig på et for os meget vigtigt område og håber, at du vil bakke op om 

adoptionsideen og sætte en ramme for national og international adoption, der kan leve op til høje juridiske 

og etiske standarder. 

 

Vi står imidlertid med en akut opgave: Der står flere hundrede familier på ventelisterne til børn hos AC 

Børnehjælp – og der er børn forskellige steder i verden som venter på en ny far og mor i Danmark. Det er 

børn og voksne, der befinder sig i en presset situation, og som har behov for at kunne komme videre i deres 

liv hurtigst muligt. Det er børn og adoptanter, der har brug for en adoptionsvenlig minister, der vil handle 

hurtigt og i adoptionssagens tjeneste. 

 

Vi beder dig derfor hurtigst muligt nå frem til en afklaring af om AC Børnehjælps svar på den varslede 

suspension betyder, at de kan fortsætte og såfremt dette ikke er tilfældet, at dette meddeles og følges op 

af en konkret plan for hvorledes de mange hundrede familier kan sikres, at deres berettigede forventning 

om at blive formidlet et barn kan opfyldes, og at dette sker uden forsinkelse eller ekstraomkostninger for 

de ventende. 

 

Det er desuden presserende at sikre, at adoption fortsat kan være en attraktiv og god måde at stifte familie 

på, ikke mindst set i lyset af de voldsomme gebyrer, de kommende adoptanter pålægges fra de 

formidlende organisationer. Efter vores opfattelse er der en klar social skævvridning, når det koster i 

omegnen af 250.000 kr. at adoptere et barn fra udlandet.  

 

I Adoption & Samfund arbejder vi også 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 adopterede, og selv om adoptanter er en snæver gruppe, vil den viden der indsamles med 

fordel kunne anvendes i andre integrationssammenhænge. 
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Vi håber i øvrigt at det igangsatte analysearbejde på adoptionsområdet kan fortsættes – naturligvis med 

fuld inddragelse af Adoption & Samfund. 

Med venlig hilsen 

 

Jens Damkjær 


