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• Flytning til byer belaster mange familier i udviklingslandene: 

• 6 % af børnene dør før de fylder fem. 

• 143 mio. børn mister forældrekontakten – 9 af  10 har levende 
forældre. 7 mio. på børnehjem. 5 % er under 5 år. 

• 6 % af børn i udviklingslande dør før de fylder fem. 

 

• Storbyliv belaster også i de velhavende lande – i Danmark: 

• Senere fødsler: nu flere førstegangsfødende i gruppen 30-34 
år end 15-29 år. Fødselstallet er faldet 10 % på fem år. Mænds 
sædkvalitet faldet med 50 % siden 2004. 15 % af par kan ikke 
få børn, 10 % af alle  graviditeter skyldes behandling. 

• Siden 2000: antal enlige forsørgere steget 25 % for kvinder og 
50 % for mænd = flere eneadoptanter. 

 

 

Storbyliv skaber adoption 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Når befolkninger flytter til byer, falder børnetallet meget brat 
– typisk fra fem til 1,2 børn – samtidig med at 
befolkningspyramiden bliver vendt om - det sker i hele 
verden. 

• F.eks. har ophævelsen af Kinas et-barnspolitik ikke gjort nogen 
forskel – i byer har man højst råd til eet barn. 

• Men ikke alle lande udvikles i samme tempo – det betyder at 
nogle afrikanske lande vil tyvedoble deres indbyggertal på 
kort tid, mens de der er længere fremme kæmper med 
faldende fødselstal (DK: fra 65.000 til 56.000 på et par år). 

• Resultat: færre og færre børn til adoption. (og mere 
korruption – efterspørgslen skaber et sort marked) 

 

Byer og børnetal 



 
 
 
 
 
 
 
 

UDFORDRINGER 

I dag er adoption global på grund af internet m.m.  

Ni ud af ti adopterede har to sæt levende forældre, hvilket nu er 
synligt for alle. 

Mange adopterede raser på Facebook over at de føler sig 
frataget deres etniske identitet, eller måske er blevet solgt af 
kriminelle.  

Adoption af større børn fører til tider til sammenbrud i hele 
adoptionen. 

Samtidig siger forskningen, at adopterede klarer sig bedre end 
børn i pleje, og meget bedre end børn på børnehjem. 

Hvordan skaber man så etisk ordentlig adoption i Danmark? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er nået og hvad mangler? 

Adoptionsforberedende kurser + 

Permanent PAS ordning + (bør være obligatorisk for 
adoptivforældre) 

Åbenhed om dobbelt tilhør overfor adopterede + 

Samarbejde mellem biologiske og adoptivforældre ? 

Adopteredes ret til dobbelt statsborgerskab og samvær med 
biologiske forældre – 

Adgang til undersøgelse før skolestart, specialundervisning og 
behandling som rutine  – 

Videnscenter – da adoption er et meget lille område, kan det 
være et “videnscenter for børn med dobbelt forældreskab: 

Adopterede, børn i familiepleje og børn af skilsmisseforældre” 

Prisen på adoption – 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad Danmark kan gøre for at genoprette 
tilliden til adoption 

 

At støtte til lokal opbygning af omsorgssystemer for forældreløse 
i udviklingslande bliver en fast del af DKs udviklingsbistand.  

Det er uetisk at adoptere uden at gøre noget for de 7 mio. på 
børnehjem. Det er uetisk at dansk ejede børnehjem drives af 
lokale under elendige vilkår. Børnehjemsturisme er uetisk. 

Hovedkilden til forældreløses meget ringe livsforløb er manglen 
på børneforvaltningssystemer i udviklingslande, de ansattes 
ekstremt ringe arbejdsvilkår, og manglen på uddannelse i 
kvalitetsomsorg. 

Danmark kan blive model for resten af verden. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad Danmark kan gøre – men hvis regeringen ikke vil, 

må jeg jo gøre det selv… 

 

At støtte til lokal opbygning af omsorgssystemer for forældreløse 
i udviklingslande bliver en fast del af DKs udviklingsbistand.  

Det er uetisk at adoptere uden at gøre noget for de 7 mio. på 
børnehjem. Det er uetisk at dansk ejede børnehjem drives af 
lokale under elendige vilkår. Børnehjemsturisme er uetisk. 

Hovedkilden til forældreløses meget ringe livsforløb er manglen 
på børneforvaltningssystemer i udviklingslande, de ansattes 
ekstremt ringe arbejdsvilkår, og manglen på uddannelse i 
kvalitetsomsorg. 

Danmark kan blive model for resten af verden. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.FAIRSTARTGLOBAL.COM 

Gratis onlineuddannelse i tilknytningsbaseret omsorg 
og relationsarbejde med børn og unge. På 16 sprog 
nu, inklusive dansk, med 14 på lager. 

15 forskningsbaserede videns – og dialogsessioner: 
tilknytning, usikker tilknytning, dialoger om tab, 
identitet, etc. 

Vælg mellem udgaven for plejefamilier, eller 

 for gruppeopdragelse (institutioner). 

Husk at klikke det danske flag i sprogvalg. 

Bruges også af adoptivforældre. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

HVIS DANMARK TILBYDER AFGIVERLANDE HJÆLP TIL 
UDDANNELSE AF OMSORGSGIVERE PÅ BØRNEHJEM,OG 

PLEJEFAMILIER, OG OPBYGNING AF BØRNEFORVALTNINGER 
 
 

Det kan gøres ved at anvende en del af midlerne til U-lands bistand målrettet 
i de lande, der adopteres fra. 

 

Så kan vi forbedre udviklingslandes omsorg for forældreløse enormt, uden 
store udgifter. 

 

Indtil da: meld jeres familie ind i støtteforeningen for 
www.fairstartglobal.com: www.fairstartdanmark.dk  

 

Så kan vi opfylde betingelserne for at få lov til at søge om midler til at arbejde 
med de mange sprogversioner, vi har fået fra udviklingslande, men endnu ikke 
har sat ind: vietnamesisk, kinesisk, thai, burmesisk, arabisk, farsi, osv.  

 

Tak for jeres ildhu for at forbedre adopterede børns liv     

 

 

http://www.fairstartglobal.com

