Odense den 10. marts 2013

Pressemeddelelse
Politisk flertal for mere støtte til adopterede
Paneldebatten på Adoption & Samfunds landsmøde i weekenden viste bred politisk enighed om bedre
støtte til adopterede og adoptivfamilier.
Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S), Mette Hjermind Dencker (DF), Sanne Rubinke (SF) og
Pernille Skipper (EL) deltog i debatten med repræsentanter fra de adoptionsformidlende organisationer og
de faggrupper, der til daglig arbejder med børn i kommunerne.
Paneldeltagerne anerkender behovet for rådgivning af adoptivfamilier efter adoptionen (den såkaldte PASordning – Post Adoption Service). Politikerne vil arbejde målrettet for, at den nuværende midlertidige
ordning bliver erstattet af en permanent landsdækkende rådgivning.
Det blev også fastslået, at der er behov for forskning og vidensformidling inden for adoptionsområdet til
støtte for pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer og andre. De seneste års
medieomtale af sager om anbringelse af adoptivbørn uden for hjemmet viser, at der er behov for øget
viden på alle niveauer.
Disse sager viser endvidere, at der er behov et mere kritisk blik på hele adoptionssystemet – både i
afgiverlandene og i Danmark. Adoption & Samfund lægger stor vægt på, at adoptioner til Danmark foregår
etisk korrekt i alle led.
Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund, konstaterede afslutningsvis, at der er større politisk
opbakning end nogensinde til adoption som familieform. Han ser frem til, at politikernes ord bliver omsat til
handling.
Landsmødet blev holdt i Odense 9-10. marts 2013.
Yderligere oplysninger kan fås hos Jens Damkjær, telefon 40 83 41 93
Bilag: 2 billeder fra landsmødets paneldebat samt faktaoversigt.
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FAKTA

FAKTA OM ADOPTION & SAMFUND
Adoption & Samfund er en landsdækkende interesseorganisation for ca. 3500 adoptivfamilier i Danmark.
Se mere på www.adoption.dk.
FAKTA OM RÅDGIVNING AF ADOPTIVFAMILIER
Adoption er et meget væsentligt brud på barnets livsvilkår. Derfor kan der opstå problemer eller
usikkerheder hos adoptanter og adopterede, som kan afhjælpes med kvalificeret rådgivning. Den
nuværende rådgivningsmodel er midlertidig og udløber ved årets udgang. Derfor er der behov for en
permanent rådgivning. Danmark har ved ratificering af Haagerkonventionen forpligtet sig til at yde
adopterede den nødvendige rådgivning.
FAKTA OM VIDENSCENTER OM ADOPTION
De fagpersoner, der arbejder med adoptivbørn – pædagoger, lærere, sundhedspersonale, psykologer m.v.
– mangler ofte specialviden om de forhold, der skaber specifikke udfordringer for adopterede. Derfor
opstår der mange misforståelser, som kan medføre, at problemerne giver livsvarige vanskeligheder. Et
videnscenter om adoption vil kunne iværksætte og samle forskning og formidle viden til fagpersonale.
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