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PRESSEMEDDELELSE 
 
Filmen ”Adoptionens pris”, vist i uddrag på TV2 i aften, rejser tvivl om dele af en konkret 
adoptionsproces er foregået efter gældende internationaler regler og på et etisk forsvarligt 
grundlag. Vi tager udgangspunkt i, at det vi har set i filmen, er det som instruktøren har ønsket at 
viderebringe. 
 
Vi er bestyrtede over, at der konkret tales usandt til de biologiske forældre og at de stilles ting i 
udsigt, som ikke efterleves. Det finder Adoption & Samfund er stærkt kritisabelt, og det kan skade 
adoptionssagen specifikt i Etiopien, men også generelt. 
 
For os er det altafgørende, at vi kan stole på, at de børn, der kommer til Danmark til adoption, er 
frigivet til adoption på det højest mulige etiske grundlag og i henhold til gældende internationale 
konventioner samt reglerne i afgiverlandet og i Danmark, udtaler Jens Damkjær, formand for 
Adoption & Samfund. 
 
Der må aldrig gås på kompromis, og vi skal sikre, at der ikke fortælles usandheder til de biologiske 
forældre. Vi støtter derfor Social- og integrationsminister Karen Hækkerups krav om, at der 
foretages en grundig undersøgelse af sagen. Undersøgelsen bør ske såvel her i Danmark som i 
Etiopien. Som interesseorganisationen for adoptivfamilier, dvs. såvel adoptivforældre samt 
adopterede, må vi desuden forlange, at vi får konkret indsigt i, hvordan adoptionsprocessen 
foregår i de enkelte lande, og at vi i højere grad inddrages i samarbejdet. 
 
Filmen og adoptivforældrenes udtalelser dokumenterer desuden et meget stort behov for, at der 
gives den korrekte adoptionsfaglige hjælp og vejledning, hvis der opstår behov for hjælp og 
vejledning. Det fremgår desværre tydeligt af filmen, at det ikke er adoptionskyndige fagpersoner, 
der inddrages. Ud over at adoptivforældrene skal være bedst muligt forberedte på mulige 
reaktioner og vanskeligheder, skal adoptivforældrene sikres den nødvendige hjælp og vejledning, 
efter adoptionen er gennemført, gennem indførelsen af en permanent PAS-ordning og 
etableringen af et Videns- og formidlingscenter for Adoption.  
 
Endelig mener vi, at der bør gøres meget mere for at respektere den biologiske familie, hvor 
denne er kendt, i den såkaldte adoptionstrekant. 
 
Vi vil i det efterfølgende nærmere redegøre for vore holdninger og ønsker. 
 
Nærmere oplysninger: 

Formand Jens Damkjær, 40 83 41 93 
Næstformand Michael Paaske, 29 48 53 06 
Næstformand Jørn K. Pedersen, 60 82 04 35 
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Adoption og Samfunds bekymring omfatter flere elementer i den konkrete sag, som også fører til 
nogle generelle betragtninger om adoption på længere sigt. 
 
Vi undrer os meget over, at der nu igen opstår sager, hvor personer, der arbejder sammen med de 
danske formidlende organisationer, enten lyver eller bevidst undgår at fortælle (hele) sandheden. 
Vi mener, at vi svigter vores opgave, hvis vi accepterer at sådanne ting sker. Det må ikke ske, og de 
danske formidlende organisationer og myndigheder må stramme voldsomt op i deres kontrol- og 
tilsynsarbejde. 
 
Filmen viser desuden klart, at der gives råd og vejledning til adoptivfamilien af fagpersoner, der 
tydeligvis ikke har erfaring med adoptionsspecifikke problemstillinger. Det er simpelthen ikke godt 
nok, når der i Danmark faktisk findes fagpersoner med den rigtige erfaring og viden om adoption. 
 
Endelig kan man rejse tvivl om den nuværende godkendelsesproces for de kommende 
adoptivforældre er god nok, til dels at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede, dels at 
forberede forældrene på de mulige udfordringer, der kan komme. 
 
På baggrund af ovennævnte mener Adoption & Samfund, at 

1. Den konkrete adoptionssag skal undersøges, fra godkendelsen af forældrene til nu. Hvad 
har kommuner, statsforvaltninger, de formidlende organisationer og tilsynsmyndighederne 
gjort? 

2. Formidlingen fra Etiopien skal undersøges af tilsynsmyndighederne, 
3. Sagen som minimum må få konsekvenser for den pågældende kontaktperson i Etiopien, 
4. Der omgående må tages initiativ til at etablere et centralt Videns- og formidlingsscenter 

om Adoption og at den nuværende PAS-rådgivning gøres permanent. 
 

På længere sigt skal der arbejdes for at skabe større gennemsigtighed i adoptionsprocessen, fra 
godkendelse af forældre, godkendelse af barn, til selve gennemførelsen af adoptionen i 
afgiverlandet. 
 
Adoption & Samfund ønsker at blive underrettet om den konkrete formidlingsproces i alle 
afgiverlande, som DanAdopt og AC Børnehjælp samarbejder med. 
 
Adoption & Samfund ønsker at indtræde i Adoptionsnævnet, og at vi får mulighed for at deltage i 
tilsynsrejser til afgiverlandene bl.a. med henblik på kontrolbesøg på børnehjem mv. 
 
Der skal oprettes et Adoptionsråd, der får til opgave at følge udviklingen på adoptionsområdet. 
Det skal desuden sikres, at en Børneombudsmand reelt kan tale barnets sag og får de beføjelser, 
der er nødvendige i den forbindelse. 
 
Adoption & Samfund opfordrer til, at der hos Danida afsættes bevillinger til institutionel udvikling i 
Etiopien og andre lande med behov for bortadoption. Bevillingerne anvendes til opbygning af 
administrative systemer, der kan medvirke til at undgå illegale eller uetiske adoptioner, samt gøre 
adoption af forældreløse børn mulige fra lande og områder, hvor adoption i dag ikke finder sted 
trods åbenlyse behov.  
 
Adoption & Samfund foreslår endelig et grundigt analysearbejde, der nærmere skal belyse 
adoptionstrekanten og dermed respekten og samarbejdet med den biologiske familie (typisk 
moderen, hvor denne er kendt og registreret). 
 


