Låsby, den 9. november 2011

PRESSEMEDDELELSE
Adoption på Finansloven
Adoption & Samfund mener, at adoption bør være på Finansloven for 2012. Dette ønske
fremsættes af foreningen efter weekendens generalforsamling i Fredericia.
”Vi undrer os over, at der ikke er levnet plads til adoption på forslaget til finanslov for 2012”,
udtaler Jens Damkjær, formand, og Michael Paaske, næstformand, og henviser til de klare
budskaber i regeringsgrundlaget. Det fremgår bl.a. at man vil overholde internationale
konventioner.
”Så undrer det os, at man ikke vil fortsætte den PAS-ordning, som i årene 2007 – 2010 sikrede
hjælp og rådgivning til adopterede og deres familier. PAS eller Post Adoption Service er en
forpligtelse efter Haager-konvention.
Til gengæld har det glædet os, at det særlige børnetilskud til enlige adoptanter er med i de
konkrete forslag, som regeringen vil fremlægge.”
Jens Damkjær og Michael Paaske supplerer: ”Adoption er en god måde at stifte familie på, og der
bør også kunne tilføres penge fra Finansloven til adoption, dels gennem finansieringen af en PAS
ordning, dels gennem det særlige børnetilskud, gennem oprettelsen af et videnscenter vedrørende
adoption, men også gennem f.eks. at forhøje adoptionstilskuddet til adoptanterne, så det i mindre
grad bliver udgifterne, der afgør, om en familie ønsker at adoptere et barn.”
”Ved at sikre en tilfredsstillende hjælp og vejledning gennem en PAS-ordning, indføre det særlige
børnetilskud til enlige adoptanter, oprette et videnscenter vedrørende adoption samt forhøje
adoptionstilskuddet, vil man kunne sikre, at Danmark også fremover er en respekteret og værdsat
samarbejdspartner i afgiverlandene, men også at adoption i Danmark fortsat opleves som en fuldt
ud lige så god måde at stifte familie på”, slutter Jens Damkjær og Michael Paaske.
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