Adoption – en familieform

det er værd at kæmpe for

To hænder, to farver
Foreningssang for Adoption &
Samfund
En nat med frost, en bjørn i hi
Vågner og er fri
En sommermorgen vækket den
Med en humlebi
Du vækked mig som sommersol
Og jeg er stået op
Vi smiler til hinanden nu
Og strækker vores krop
Og jeg har kæmpet en kamp for dig
Og du har kæmpet en kamp for mig
Vi bygger et liv en familie her
Og du skal aldrig forlades mer
Vi to
To hænder to farver
Du er i mit hjerte som
Vi to
To hænder to farver
Vi værner om dem som vi er

En fugl den flyver langt omkring
Og har vel flere hjem?
Vi kan være sammen nu
Hvor du er nået frem
Jeg tænker jeg har ventet dig
Nu har vi fundet ly
Dagen rejser sig og ler
Den er klar og ny
Og jeg har kæmpet en kamp for dig
Og du har kæmpet en kamp for mig
Vi bygger et liv en familie her
Og du skal aldrig forlades mer
Vi to
To hænder to farver
Du er i mit hjerte som
Vi to
To hænder to farver
Vi værner om dem som vi er
Vi værner om dem som vi er - Vi værner om dem
som vi er
Tekst og melodi: Nis Grønager Madsen, 2011

Adoption – en familieform
det er værd at kæmpe for!
•
•

SØNDAG, den 10. marts 2013 – kun for aktive medlemmer!
Kl. 8.00
Morgenmad

•

Kl. 9.00

Introduktion til dagen og A & S – sang

•
•

Kl. 9.30

Hvordan styrker vi Lokalforeningerne og hvordan fastholder vi medlemmerne?
v/Jørn K. Pedersen, HB-medlem

•
•
•
•
•

Kl.10.30

Workshops:
1. Rådgiver – workshop for dig som overvejer at blive rådgiver på et tidspunkt.
2. Hvordan skabes en velfungerende Lokalforening i A & S?
3. Hvordan skabes en velfungerende Lande eller Interessegruppe?
4. Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkring afholdelse af
generalforsamling i lokalforeninger. Lande- og Interessegrupper!

•

Kl. 11.30

Cafedialoger, hvor deltagerne diskuterer, hvordan A & S bedst understøtter
”Adoption - som en familieform, der er værd at kæmpe for!

•

Kl. 12.15

Fælles afslutning med deltagernes gode råd til HB

•

Kl. 12.45

Afslutning af Landsmødet 2013, hvorefter der er sandwich, inden vi siger farvel og
tak for denne gang.

Landsmødeudvalget 2013 består af Lene Borg & Jens Damkjær samt LF Fyn

Sådan kan Folketinget støtte Adoption, som en familieform, det er værd
at kæmpe for
1.

Hvordan understøtter vi bedst muligt adoption som familieform?

2.

Hvordan sikrer vi i Danmark at formidling af børn til adoption foregår
etisk korrekt og lever op til Haagerkonventionen?

3.

Hvilke indsatser skal vi gøre i Danmark, for at adopterede og
adoptivfamilier får den fornødne støtte fx gennem etablering af en
permanent PAS-ordning og etablering af et Videns- og
Formidlingscenter for Adoption således, at kommuner,
daginstitutioner og skoler kan få den fornødne adoptionsfaglige
viden?

Adoption – en familieform
det er værd at kæmpe for
Mærkesager:
•
•
•
•

Ligestilling af eneadoptanter
PAS – permanent ordning
Videns- og formidlingscenter for adoption
Afskaffelse af 26-års reglen

Adoption & Samfund – det forgangne år
• Amy-sagen
• 12. marts 2012, besøg hos Social-og integrationsminister Karen
Hækkerup
• 19. september 2012, Adoptionskonference i Landstinget på
Christiansborg
• November, december 2012, Adoptionens Pris
• 6. februar 2013, besøg hos Social-og integrationsminister Karen
Hækkerup

Peter Kemp. Verdensborgeren
betyder i vor tid det menneske,
der tager nutidens store
brændende globale problemer
op for at bidrage til løsninger,
der kan være til gavn for hele
menneskeheden.(Peter Kemp,
Verdensborgeren som pædagogisk ideal 2005,15)

Adoption – en familieform
det er værd at kæmpe for
Mærkesager:
•
•
•
•
•

Ligestilling af eneadoptanter √
PAS – permanent ordning
Videns- og formidlingscenter for adoption
Afskaffelse af 26-års reglen
Danmark – en styrket position i international adoption

Område
1.

Post Adoption Service (PAS) for alle

1.

Videns- og formidlingscenter for adoption

1.

Ligestilling af eneadoptanter

ALDERSGRUPPE

Finanslov 2013

Finanslov 2014

Finanslov 2015

7 mio. kr.*

10 mio. kr.

10 mio. kr.

4,3 mio. kr.

3,5 mio. kr.

3,5 mio. kr.

7,4 mio. kr.

7,8 mio. kr.

8,1 mio. kr.

2013

2014

2015

2016

1.

5 ÅR EFTER HJEMTAGELSEN (ca. 0-7 år)

0*

3

3

3

1.

BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN (ca. 7-17 år)

3,5

3,5

3,5

3,5

1.

VOKSNE (Fra 18-100 år)

3,5

3,5

3,5

3,5

7

10

10

10

PAS for alle:

Adoption – en familieform
det er værd at kæmpe for!
DEN ÅBNE DEL AF LANDSMØDET – for alle medlemmer
LØRDAG, den 9. marts 2013
Kl. 10.00

Velkomst v/Jens Damkjær, landsformand, hvorefter vores A & S Sang skal synges!

Kl. 10.20

Præsentation af deltagerne

Kl. 10.30

Åbningstale v/ Niels Morre, formand for kommunalt ansatte psykologer i Danmark

Kl. 11.00

Inklusion af adoptivbørn i skole og samfund v/Jens Damkjær, skoleleder på Østervangskolen i Hadsten

Kl. 12.00

Frokost i Spisesalen

Kl. 13.00

Hvad kendetegner en adoptivfamilie på godt og ondt v/Lone Skrubbeltrang, cand. psych. & PAS-konsulent

Kl. 14.00

Hvordan kan adoptivfamilier få den fornødne hjælp hos det offentlige v/Lars Boe Wille, faglig konsulent i
Holbæk kommune

Kl. 15.00

Pause - eftermiddagskaffe

Kl. 15.15

Debat: Sådan kan Folketinget støtte Adoption, som en familieform, det er værd at kæmpe for!
I debatten deltager Social-og integrationsminister Karen Hækkerup, MF Pernille Skipper, MF Mette Hjermind
Dencker, MF Sanne Rubinke, psykolog Niels Morre, faglig konsulent Lars Boe Wille, direktør Marianne Wung-Sung,
DanAdopt samt direktør Margrethe Primdahl, AC Børnehjælp!

Kl. 16.30

Afrunding på det åbne møde v/Jens Damkjær, landsformand

Kl. 16.45

Den åbne del af Landsmødet 2013 slutter!

Adoption – en familieform
det er værd at kæmpe for!
DEN LUKKEDE DEL AF LANDSMØDET – kun for aktive medlemmer!

Kl. 16.45

PAUSE (tid til en gåtur m.m.)

Kl. 18.00

Middag i Spisesalen

Kl. 19.30

Festsalen
Underholdning og herefter er der ost og rødvin

