Adoption

Nu - og i fremtiden

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
Nu – og i fremtiden
LØRDAG, den 8. november 2014
Kl. 10.00 Velkomst v/landsformand Jens Damkjær & vores A & S Sang synges

Kl. 10.30 Åbningstale over emnet ” Adoption nu og i fremtiden ”
v/psykolog Niels Peter Rygaard
Kl. 11.00 Oplæg om sprogudvikling hos det adopterede barn
v/logopæd Maria Hötzer Heichelmann
Kl. 12.00 Frokost i Spisesalen
Kl. 13.00 Paneldebat: ”Adoption, Nu – og i fremtiden” I debatten deltager:
 Robert Jonasen, direktør for DanAdopt
 Ina D. Dygaard, formand for Adoption & Samfund – Ungdom
 Niels Peter Rygaard, psykolog, medstifter af FairStartGlobal og
modtager af Adoptionsprisen 2012
Kl. 14:30 Kaffepause

Kl. 15:00 Hvordan får vi nye medlemmer og hvordan fastholder vi de eksisterende?
v/ chefkonsulent Rie Frilund Skårhøj, Ledfrivillige.dk

Adoption
Nu – og i fremtiden
LØRDAG, den 8. november 2014

Kl. 17.15 Workshops:
 Rådgivning – workshop for dig, som overvejer at blive rådgiver på et
tidspunkt (Denne Workshop er udgået p.g.a. for få tilmeldte)
 Hvordan skabes en velfungerende Lokalforening i A & S?
 Hvordan skabes en velfungerende Lande eller Interessegruppe?
 Få styr på økonomi, drift, tilskud samt proceduren omkring afholdelse
af generalforsamling i lokalforeninger, Lande- og Interessegrupper!
Kl. 18.15 Pause
Kl. 19.00 Middag i Spisesalen

Kl. 21.00 Underholdning – og herefter hyggeligt samvær i Festsalen

Adoption
Nu – og i fremtiden
Søndag d. 9. november 2014
Kl. 08.00 Morgenmad

Kl. 09.00 Introduktion til dagen og A & S – sang
Kl. 09.15 Hvad skal der til for at styrke adoptionsideen? Nu – og i fremtiden
v/landsformand Jens Damkjær
Kl. 09.45 Cafedialoger og rådgivning til HB hvor deltagerne diskuterer, hvordan
A & S bedst understøtter adoptionsideen, Nu – og i fremtiden
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.15 Generalforsamling

Kl. 13:15 Afslutning af Landsmødet 2014, hvorefter der er sandwich, inden vi
siger farvel og tak for denne gang.

Landsmødet 2014
Alment om A & S' arbejde
Politisk arbejde til fremme for adoptionsidéen
Vigtige resultater
• PAS (Post Adoption Service)
• Ligestilling af eneadoptanter – det særlige børnetilskud

Vigtige mål
• Et Danmark der vil påtage sig et globalt ansvar og samarbejde om børns liv og
opvækst.
• Åbne adoptioner og mellemfolkeligt samarbejde.
• Velfungerende adoptionsformidling.
• Adoptionsgebyrer vi kan betale.
• Videns- og Formidlingscenter for Adoption.
• Afskaffelse af 24-års reglen.

Nutiden - historisk aftale om
det danske adoptionssystem
• Obligatorisk PAS-rådgivning lige før og lige efter
hjemtagelse af barnet/børnene.
• PAS-rådgivning helt frem til adoptivbarnet fylder 18 år.
• Forsøg med PAS-rådgivning til voksne adopterede.
• Sikring af tilgængelig viden for den adopterede om den
adopteredes opvækst – mere åbne adoptioner.
• SFI skal igangsætte vidensindsamling og relevante
undersøgelser på adoptionsområdet.
• VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale
område og i specialundervisningen) indgår formelt samarbejde
med Ankestyrelsen vedr. adoptionsfaglig viden.

Nutiden - historisk aftale om
det danske adoptionssystem
….. fortsat
• Statsligt tilskud til drift af de adoptionsformidlende bureauer.
Der afsættes samlet 14,4 mio. kr. i 2015, 13,2 mio. kr. i 2016,
11,5 mio. kr. i 2017 og herefter 8,5 mio. kr. årligt fra 2018 og
frem til adoptionsområdet.
• Styrket kvalitetssikring, hvor Ankestyrelsen skal godkende alle
matchninger, inden de gennemføres.
• Krav om tættere samarbejde mellem giverlande og DK, fx skal
udlandsansatte på kursus i DK, og der er krav om fast
afrapportering og uanmeldte besøg fra Ankestyrelsen.
• DanAdopt og AC Børnehjælp lægges sammen med mulighed for
at der kan dannes nye adoptionsformidlende organisationer.

Vejen til nutiden – A & S og den lange
kamp for et bedre adoptionssystem
• Amy-sagen 2012.
• 10. marts 2012 – Landsmøde med deltagelse af:
MF Ôzlem Cekic, MF Mette H. Dencker og MF, Maja Panduro.
• 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.
• 9. marts 2013 – Landsmøde med deltagelse af:
Social-og integrationsminister Karen Hækkerup,
MF Pernille Skipper, MF Mette H. Dencker og MF Sanne Rubinke.
• Forår 2013 - stop for adoptioner fra Etiopien gennem DanAdopt.
• Oktober 2013 - Opstart Helhedsanalyse af adoptionsområdet.
• November 2013 - Ankestyrelsen påpeger uregelmæssigheder i
økonomien hos AC.

Vejen til nutiden – A & S og den lange
kamp for et bedre adoptionssystem
… fortsat
• 29. januar 2014 - Pengemagasinet ”Den Dyre Adoption”.
• 25. marts 2014 - Høring på Nationalmuseet om etablering
af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption.
• 18. juni 2014 - Foretræde for Folketingets Socialudvalg.
• 20. august 2014 - Interview med ISS i Ankestyrelsen
vedr. Helhedsanalysens 2. del.
• 15. september 2014 - Fremlæggelse af spørgeskemaundersøgelse fra helhedsanalysen.
• 2. oktober 2014 - alle partier undtagen Enhedslisten
vedtager en historisk aftale om et nyt adoptionssystem i
Danmark.
• 30. oktober 2014 - Det offentliggøres, at DanAdopt og AC
Børnehjælp fusionerer primo 2015 med Robert Jonasen som
direktør.

Fremtiden – Hvad skal A&S fokusere på?
• Sikre at det nye adoptionssystem bliver til
virkelighed.
• Sikre at alle daginstitutioner, kommuner, PPRrådgivninger og sagsbehandlere og øvrige relevante
fagpersoner har adoptionsfaglig viden.
• Fjerne 24-års reglen.
• Langt tættere kulturelt samarbejde med
giverlandene.
• Arbejde for åbne adoptioner der giver mening.
• Tage et globalt ansvar og arbejde for, at alle børn
i verden, der har brug for en ny familie, også får det
– også i DK.

Fremtiden – Hvad skal A&S fokusere på?
….. fortsat
• Bygge på erfaringer fra adoptioner der lykkes.
• Skabe den gode historie om adoption i
medievirkeligheden.
• A & S Bladet skal være et magasin med
adoptionsforskning fra SFI.
• Tæt samarbejde med den formidlende organisation,
Statsforvaltningen og Ankestyrelsen.
• Sikre adoptionsgebyrer som godkendte ”Hr. og Fru
Danmark-familier” kan betale.
• Styrke det frivillige engagement i adoptionsidéen.
• ?

