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Adoptionsdialog og
identitetsfortælling
Det var med en dyb taknemmelighed, at jeg torsdag den
28. maj i et af Nationalmuseets smukke lokaler sagde tak til
ca. 70 deltagere for fremmøde og bidrag til Adoptionsdialogens Dag 2015.
Dagen var unik og varslede forhåbentlig nye tider for den
måde, vi taler om adoption på. Det lykkedes os at mødes i
mangfoldighed og være åbne i forhold til den dybe kompleksitet, adoptionsformidling nødvendigvis indebærer.
Robert Jonasen, direktør i DIA, og Mogens N. Christoffersen, SFI, holdt åbningsoplæggene og fik sat en ny og
langt mere realistisk og åben dagsorden for samarbejdet
om international adoption, end vi har haft længe. Fx peger
forskning på, at åbne adoptioner gavner adoptivbørns trivsel, men at åbenheden ikke må forhindre tryg tilknytning til
adoptanterne. DIA lægger vægt på at gøre en indsats for,
at de biologiske forældre får mere tilgængelig viden om,
hvordan det går deres bortadopterede børn og arbejder
samtidigt for, at adopterede kan få så meget viden som
muligt om deres baggrund. Vi aner vejen til bæredygtige,
åbne adoptioner i fremtiden.
Lene Myong, Aarhus Universitet, tog blandt andre ordet
fra salen og bidrog med et perspektiv, der vakte til eftertanke. Vi lægger alt for tunge byrder på de adopteredes
skuldre. Psykolog May Britt Skjold tog også ordet og fortalte,
at det, unge og voksne adopterede fortæller om i terapi –
det er deres adoptivforældre.
Sproget, vi benytter til at omtale os selv og hinanden, har
en meget stor kraft. Derfor er ægte dialog vigtig på en dag
som Adoptionsdialogens Dag. En ny, mere åben og mere
nysgerrig tilgang til at forstå adopterede, biologiske forældre, adoptanter og fagprofessionelle kan vise sig at have en
afgørende effekt på hverdagssproget – for det er den måde,
vi oplever os italesat i hverdagssproget af forældre, venner,
fagprofessionelle, politikere og medier, der ofte får lov at
præge vores identitetsfortælling – på godt og ondt. Vores
egen historie om, hvilken plads – der er tiltænkt os i verden
– attraktiv eller ej.
Du kan læse mere i bladet om sprogets betydning for
unge adopteredes opfattelse af sig selv, og du kan også læse
meget mere om Adoptionsdialogens Dag.
Adoption & Samfund arbejder for at være medskaber
af et sprog, der kan gribe og begribe de mange blikke,
der er på adoption – et sprog, hvor adopterede, adoptan-

ter, biologiske forældre, forskere og fagprofessionelle kan
finde ståsted og forstå deres egen rolle og andres roller og
bidrag til, at adoptioner lykkes bedst muligt for alle parter
– men særligt for de adopterede. Det er dem, adoption er
til for.
Ud over etablering af Adoptionsdialogens Dag omlægger
Adoption & Samfund også bladet bl.a. for at være medskaber af en bredere platform for dialog om adoption. Vi
har søgt en professionel
freelancejournalist
til at være redaktør
og sammen med
den frivillige redaktionsgruppe skabe et
dybdegående adoptionsmagasin, der kan
rumme personlige historier, forskning, succeshistorier og kritiske vinkler. Der har været
en overvældende interesse fra meget
velkvalificerede journalister – så glæd
dig. Magasinet kommer i din postkasse til efteråret.
Jens Damkjær
Formand for Adoption & Samfund
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UNGDOM
Adoption & Samfund – Ungdom for adopterede mellem 15 og 30 år

Den 10.-12. april var Adoption & Samfund – Ungdom (ASU) samlet i Fredericia for at afholde årets første arrangement.
Til foreningens arrangementer deltager unge adopteret fra hele landet, og denne gang var ingen undtagelse – 15 unge
fra Virum i Nordsjælland til Aalborg havde alle sat weekenden af, for at samles om det at være ung adopteret i Danmark.

Fredag aften gik hurtigt med at byde gamle
som nye medlemmer af ASU velkommen
til de skønne omgivelser i Fredericia. Der
blev snakket om løst og fast og grint en hel
masse – hvilket blev kendetegnet for hele
weekenden: En masse grin!
Lørdag morgen startede med en lækker
morgenbuffet, inden første punkt på dagens program begyndte kl. 10. ASU havde
inviteret Rikke Klestrup fra DIA (Danish International Adoption) til at holde oplæg om
deres arbejde rundt omkring i verden. Rikke
Klestrup har siden 2010 arbejdet som adoptionsrådgiver for DIA. Rikke er uddannet
socialrådgiver med efteruddannelser inden
for børne- og ungeområdet og systemisk
familiearbejde. Og selvom Rikke egentlig kun skulle fortælle om DIAs arbejde,
så tog spørgsmålene til oplægget mange
forskellige retninger. Der var især mange
spørgsmål omhandlende den adopteredes
rettigheder i forhold til oplysninger om ens
historie og eventuelle videre søgning efter
biologisk slægt. Rikkes videoer fra børnehjem i Asien vakte også mange blandede
følelser blandt ASUs medlemmer. Det hele
kom pludselig meget tæt på. Kl. 12 måtte
vi desværre sige farvel til Rikke, og hele
flokken gik til frokost med nye tanker og
spørgsmål i hovedet.
Ved frokosten fik vi besøg af Adoption
& Samfunds formand Jens Damkjær, der
skulle stå for næste oplæg kl. 13. Jens var
inviteret både som A&S-formand, men i
lige så høj grad på grund af sin faglige baggrund som psykolog og private tilknytning
til adoptionsverdenen som adoptivfar.
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Jens tog udgangspunkt i sin faglige viden om børns udvikling, samt sine personlige oplevelser med rollen som adoptivfar.
Et af ASU-medlemmerne beskrev oplægget således:

„Jeg var enormt begejstret for det
oplæg, som Jens Damkjær holdte.
Jeg kunne supergodt lide det, fordi
tingene blev sagt på en respektfuld
måde, hvor man ikke følte sig såret.
Jeg kunne rigtig godt lide hans
indgangsvinkel til de problematikker,
man kan opleve som adopteret,
fordi det var mere positivt – jeg så
det fra en helt anden side. Under
foredraget kunne vi alle stille
spørgsmål til Jens og få afklaret
nogle ting omkring os selv. Sammen
med ASU var det nemmere at tale
om de problematikker, jeg selv har
oplevet. Det var nemmere, fordi det
var mere positivt, og jeg var sammen
med nogle søde mennesker, som er
i samme situation som en selv.“
En vigtig pointe, Jens gentagne gange kom
med under oplægget, var, at mange af de
handlemønstre, vi som unge har oplevet
værende egoistiske og forkerte, har måske
i mange henseende været ganske naturlige

og sunde set ud fra, hvad vi som ganske
unge har været udsat for. Vi har ganske
enkelt bare prøvet at overleve i det kaos,
en adoption kan medføre i et menneskes
liv. En anden vigtig pointe Jens kom med
var, at problematikker før, under og efter
en adoption ikke skal være bestemmende
for vores liv, men et vilkår, vi må leve med,
og som skal bearbejdes på en positiv måde.
Vores adoptivbaggrund bestemmer ikke en
særlig skæbne for os eller andre adopterede. De meget personlige beretninger,
som både Jens og ASU-medlemmerne
delte, skabte en meget særlig stemning, og
alle var meget berørte efter de to timers
foredrag.
Dagens program var egentlig noget andet, men bestyrelsen besluttede, at efter
en hel dag med berøring af meget alvorlige emner, så var det tid til bare at grine
og pjatte. Vi tog derfor i den nærliggende
bowlinghal og bowlede, grinte og havde
en fest. Efterfølgende var der en pause i
programmet, hvor alle lige måtte vende
foredragene enten alene eller sammen
med de andre deltagere. Timerne blev
også brugt på at gøre sig klar til aftenens
gallamiddag, hvor de fine kjoler og jakkesæt blev fundet frem. En lækker tre-retters
menu blev indtaget og hele aftenen og
natten stod på fest og sjov. Næste dag stod
den på sen morgenmad inden evalueringen af weekendens arrangement. Alle var
enige om arrangementets succes, og alle
glæder sig allerede til ASUs arrangement
i efteråret, hvor vi håber på at få endnu
flere med! 

Formanden for Adoption & Samfund – Ungdom, Ina Dulanjani
Dygaard med ASU-medlemmerne Vasile og Johanne.

To festklædte deltagere,
Anja Carolina og Christine
ved gallamiddagen.

Fællesfoto ved gallamiddagen.

De colombianske
medlemmer ved
arrangementet.

Anna Carolina, Ina, Christina, Johanne, Anna,
Sabina, Anja Carolina i festskrud til gallamiddagen.
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Adoptionsdialogens Dag
den 28. maj 2015

Nyt adoptionssystem i Danmark – hvordan bliver det til en succes?
En halv time før startskuddet lød til „Adoptionsdialogens Dag 2015“ ankom
jeg til Festsalen på Nationalmuseet i København. Salen summede allerede af
stemmer, og tilstede var såvel kendte, som ukendte personer – alle med det til
fælles, at de vil høre, om der var noget nyt på adoptionsområdet.
Af Lene Borg, hovedbestyrelsesmedlem

Landsformand Jens Damkjær bød velkommen til de ca. 70 fremmødte deltagere, som
udover medlemmer fra Adoption & Samfund, også talte repræsentanter fra GEA, Tænketanken Adoption, Koreaklubben, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, DIA (Danish

International Adoption), Statens Institut for
Folkesundhed, Etiopienforeningen samt
andre landegrupper m.fl.
Jens Damkjær gennemgik herefter
Adoption & Samfunds formålsparagraf og
fortalte, at „Adoptionsdialogens Dag“ er en
dag, hvor vi vil sætte fokus på at skabe høj
juridisk og etisk kvalitet i adoptionsformidlingen. Herefter fortalte han om de centrale
ønsker, som A&S har fået indfriet, nemlig
det særlige børnetilskud til eneadoptanters
børn samt PAS (Post Adoption Services) fra
0-18 år.
I fremtiden vil Adoption & Samfunds også
arbejde for et videns- og formidlingscenter
for adoption, PAS-rådgivning for voksne
adopterede, afskaffelse af 26 års-reglen, et
tættere og mere respektfuldt mellemfolkeligt samarbejde om adoption samt grader
af åbne adoptioner. Foreningen har fået
mange af sine ønsker indfriet med aftalen
om et nyt adoptionssystem i Danmark, der
blev sikret af et bredt politisk flertal undtagen Enhedslisten.

DIA’s indsatsområder
Adoption som indsats. Seniorforsker Mogens
N. Christoffersen fra SFI (Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd) redegjorde for
forskning i adoptivbørns fysiske, emotionelle,
mentale og adfærdsmæssige udvikling.
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Herefter gav Jens Damkjær ordet til direktør for DIA, Robert Jonasen, hvis oplæg
havde overskriften: „Danish International
Adoption (DIA) og organisationens vigtigste
indsatsområder i 2015“. Robert Jonasen gen-

nemgik de områder, DIA indtil nu har haft
særlig fokus på, nemlig kapacitetstilpasning for hele 2015, økonomistyring, sagsstyring, sagsoverflytning, oplæring (juridisk
kompetence), afhændelse af AC’s bygning
og etablering af et kontor i Århus samt ny
hjemmeside osv. Med hensyn til samarbejdslandene har DIA det mål, at pr. 1. juli
2015 have gennemført ni sammenlægningsrejser til Etiopien, Sydkorea, Kenya, Tjekkiet,
Senegal, Burkino Faso, Thailand, Vietnam og
Sydafrika med henblik på genakkreditering,
endvidere at have modtaget besøg fra seks
samarbejdslande som Indien, Filippinerne,
Madagaskar og Cambodia m.fl. Der satses
også på, at en øget rejseaktivitet samt større
åbenhed overfor samarbejde med andre
humanitære organisationer, vil skabe mere
dialog og bedre forståelse.
DIA arbejder også på at styrke adoptionsformidlingen på en række områder – juridisk
og psykosocialt (barnets vej til adoption) –
„Code of Conduct“ for alle medarbejdere i
ind- og udland og være mere op-mærksom
på at undersøge samarbejdspartnernes CV,
faglige kvalifikationer og kompetencer.

Task Force Ethiopia
Herudover har DIA etableret projektet „Task
Force Ethiopia“ i Etiopien, som på sigt kan
forgrene sig til andre lande. DIA satser også
på proaktive indsatser (åbne adoptioner,
børn med særligt behov, opfølgningsrapporter). Der arbejdes bl.a. med, hvordan
man internationalt og nationalt sikrer, at
opfølgningsrapporter bliver mere tilgængelige for de biologiske forældre og afgi-

verlandet. Adoptivforældrene skal derfor
huske at få dem skrevet!
Man satser på at oprette en dokumentationsenhed i Etiopien til at dokumentere
et forældreløst barns start så meget som
muligt med fx interview af den person, der
bringer barnet ind og med billeder af findestedet. DIA vil udfordre sig selv i arbejdet
for at sikre barnet bæredygtige relationer.

Holder DIA i nakken
DIA har fået 2 mio. kr. i statstilskud, og
pengene bruges hovedsageligt til at
dække omkostningerne i forbindelse med
det skærpede tilsyn og til afgiverlandenes
besøg i Danmark. DIA oplever en stor stigning i henvendelser fra Ankestyrelsen, og
Robert Jonasen fortalte, at man ikke helt
kan følge med i de mange henvendelser i
forbindelse med indkaldelse af specifikke
sager samt serier af sager fra en række
lande. Endvidere indberetter DIA løbende
til Ankestyrelsen. Trods de mange indkaldelser anses det som sparring, da Ankestyrelsens henvendelser „holder DIA i nakken“
og medvirker til, at DIA konstant arbejder
på at blive bedre.
Seniorforsker Mogens N. Christoffersen
redegjorde for forskellige internationale
forskningsprojekter om adoption og adopterede. Der henvises til undersøgelsen
„Adoption som indsats“ fra SFI, der kan findes på adoption.dk.
Herefter var der paneldebat, der blev
styret af konferencier Christa Leve Poulsen.
I panelet sad Jens Damkjær, Adoption &
Samfund, Robert Jonasen, Danish International Adoption – DIA, Niels Morre, formand for
kommunalt ansatte psykologer, Ina D. Dygaard, formand for Adoption & Samfund – Ungdom, Ole Steen Nielsen, chef for Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion samt
Niels Bennedsen, næstformand for SIND.

gangsland“. Robert Jonansen påpegede, at
det er vigtigt, at myndighederne involverer
sig mere. Det er positivt, at de nu er mere
med inde over. Ole Steen Nielsen ønskede
tillykke med lovgivningen og især med de
afsatte midler til forskning. Niels Bennedsen
fortalte, at de i SIND oplever søgen efter
fællesskab fra deres unge i foreningen. Han
mente også, at VISO/forskning kan være en
stor hjælp til at formidle information. Jens
Damkjær mente, at vi skal blive bedre til at
skabe et tillidsfuldt samarbejde med afgiverlandene. Niels Morre bød DIA og det nye
tilsyn velkommen.

PAS i fokus
Det andet punkt i paneldebatten var „Hvad
betyder reformen for familien – PAS?“ Niels
Morre anbefalede, at man samarbejder med
hans medlemmer, sørger for uddannelse af
både PPR og andre offentligt ansatte for
at udbrede viden i denne inklusionstid.
Ina D. Dygaard spurgte, hvor langt forsøget med PAS til de voksne adopterede er,
hvortil ankechef Lene Conrad, Ankestyrelsen, svarede, at forsøgsordningen er i fokus
i 2016-2017. Ole Steen Nielsen fortalte, at
det er vanskeligt og en udfordring at finde
balancen med hensyn til vores børn, bl.a.
ikke problematisere for meget. Niels Morre
svarede, at det kan vi undgå ved, at PPR
bliver bedre rustet, og vi skal undgå diagnoser. Jens Damkjær fortalte, at det er svært
at få skoler til at tage imod undervisning af
PAS – vi skal presse på – så det bliver lettere for forældre at få skolerne til at tage
imod tilbuddene. Niels Morre har talt med
skoleledere, der ikke kender til muligheden
for at få PAS-undervisning, så det er meget
vigtigt, at Ankestyrelsen har fokus på at få
informationen ud. Niels Morre fortalte i øvrigt, at PAS er et tema på det kommende
PPR-Landsmøde.

Danmark som foregangsland

Bredere forskning

Paneldebatten blev delt op i 3 delemner,
og det første emne var „Danmark som fore-

Det tredje og sidste punkt i paneldebatten var „Forskning“. Robert Jonasen på-

pegede, at det er vigtigt, at der er fokus
på andet end registerforskning. Ole Steen
Nielsen mente, at vi skal bygge videre på
den grundlæggende registerforskning, og
at det er vigtigt at få viden ud, så det er
en del af uddannelserne af lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. En mulighed
kunne også være at knytte nogle forskningsmidler til uddannelsesinstitutionerne. Ina D. Dygaard påpegede, at det er
vigtigt med ny bred forskning i fx glemt
sprog, medicin (D-vitamin, laktoseintolerans m.m.)
Fra salen efterspurgte Louise Svendsen
forskning i åbne adoptioner og foreslog, at
man kunne trække på gode og dårlige erfaringer fra fx England. Robert Jonasen sagde,
at man også kunne se på, hvordan det bedste match sker. Lene Myong opfordrede til,
at der medtages andre parametre. Hvorfor
er det altid de adopterede, der forskes i.
Hvorfor er det ikke de biologiske forældre,
adoptivforældrene m.m.?
May Britt Skjold kunne godt tænke sig,
at man kiggede mere på tiden i adoptivfamilien. Det er vigtigt at have fokus på, at
tiden efter adoptionen også kan være traumatiserende. Hun oplever i sin praksis, at
mange voksne adopterede taler meget om
de udfordringer, der er i adoptivfamilien,
som værende de mest traumatiserende.
Efter et par timer var det tid at afslutte
Adoptionsdialogens Dag, og Jens Damkjær
takkede forsamlingen for deltagelsen og
udtrykte taknemmelighed for, at så mange
forskellige aktører på adoptionsområdet
var kommet for at være med i en konstruktiv og åben dialog om, hvordan vi nu og i
fremtiden skaber adoptionsformidling med
høj juridisk og etisk kvalitet. Målet er, at alle
børn – og kun de børn, der har brug for en
ny familie efter Haagerkonventionen – får
en ny familie. 
Artiklen er forkortet. Se den fulde omtale på:
adoption.dk/adoptionsdialogens-dag-den28-maj-2015/

Panelet bestod af Jens Damkjær, Robert Jonasen, Niels Morre, Ina D. Dygaard, Ole Steen Nielsen og Niels Bennedsen.
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En fortælling fra den anden side
Denne artikel beskæftiger sig med det kaos, som nogle kommende adoptanter
er havnet i i kølvandet på de seneste års kritik af international adoption og de tidligere
adoptionsbureauers problemer, der nu udmøntes i længere ventetider og stigende
gebyrer. Hvordan situationen opleves af adoptanter undervejs i systemet, gives der her
en personlig beretning om. Forfatterens identitet er redaktionen bekendt.

Foto: Nan Palmero, istockphoto.com

Vi bliver godkendt som adoptanter efter et
gnidningsfrit forløb i Statsforvaltningen i
2012. Det har jeg sådan set også forventet
med vores indtægter og socioøkonomiske
status som helt almindelige gennemsnitsdanskere. To år forinden, mens vi er i gang
med fertilitetsbehandling, er vi blevet gift,
så vores socialrapport er helt igennem
positiv, og Statsforvaltningen erklærer os
egnede som adoptanter til et barn inden
for normal godkendelse i alderen 0-36 måneder.
Jeg er sygeplejerske, og min mand ingeniør. Vi kan faktisk ikke være mere gennemsnitlige. Under godkendelsesforløbet
flytter vi i hus i en forstad til København i
håb om, at det er her, vi skal blive forældre til et adopteret barn – og i håb om, at
det vil forbedre vores chancer for at blive
godkendt.

Valg af bureau
Vi skal vælge et bureau, fordi vi vil være
forældre til et udenlandsk barn. Det er jo
sådan, det er, når man skal adoptere, tænker vi. Ikke fordi vi mener, vi skal „redde“ nogen. Den tanke er blevet vendt og forkastet
efter mange overvejelser og samtaler om
adoption, før vi sender ansøgningen, hvor
vi blandt andet skal „redegøre for adop
tionsmotivet“.
Vi gennemgår for og imod hos de to
bureauer, der tilbage i 2012 stadig eksisterer, og tager til informationsmøder hos
begge bureauer. De virker lige uegnede og
nedslidte. Det ene har en nyere og mere
tidssvarende hjemmeside, det anden har
den fordel at have eksisteret i længere tid.
Derfor vælger vi at overdrage „kontrollen“ over vores liv og vores godkendelse
til DanAdopt, da deres årsregnskab synes
mest fornuftigt, og de jo må formodes at
have den rutine og erfaring i adoption,
som vi ikke har.

Valg af land
At vælge land er gennemgående en hæslig øvelse. Jeg ønsker mest af alt at blive
mor og min mand at blive far. Når min
krop nu ikke kan blive gravid, er jeg faktisk
bedøvende ligeglad med, hvor det ulykkelige barn, som en ulykkelig kvinde af
kærlighed har valgt at bortadoptere, kommer fra. Det er min mand også. Men vi skal
jo vælge. Så vi går listerne igennem og
vælger det land, hvor vi ikke på forhånd
fravælges, fordi jeg er skilsmissebarn, har
været gift før og ikke er medlem af folkekirken. Vi vidste ikke, at dét er kriterier, der
ekskluderer en fra at blive en god forælder.
Vi troede bare, man skulle være godkendt
af Statsforvaltningen.
Vi kommer på Sydkorealisten og betaler de første store afdrag inden udgangen

af 2012. Vi er de sidste i køen og nummer
43. Vi starter den første proces mod håbet
om at blive forældre til et asiatisk barn. Vi
smiler til alle koreansk udseende børn og
deres hvide forældre, vi spiser på koreanske restauranter og forsøger endda at lære
nogle koreanske gloser for at lette den første svære tid.

Ekstragebyrer
I begyndelsen af 2013 får vi første opkrævning, som ikke står på „gebyrbladet“. Et
halvt år efter betaler vi igen for vores registrering af sagen i afgiverlandet. I sommeren kommer endnu en ekstra opkrævning. Vi er nu nummer 38, og listen har
ændret karakter, således at når man bliver
matchet med et barn i Sydkorea, kan der
gå mellem 9-15 måneder, før man kan få
lov at hente barnet. Mit hjerte synker ved
tanken om, at vi er blevet „forældre“, men
skal vente op mod halvandet år på at få lov
at hjemtage barnet. Medierne begynder
nu at gå ind i sagerne om ekstraopkrævninger, og vi udbeder os et møde med
DanAdopt, inden vi skal betale de næste
52.000 kr., som bliver opkrævet for at have
stået på listen i et år. Da vi bliver optaget
på listen, står der, at ventetiden er på ca.
3½ år, men hen over foråret er ordlyden
på hjemmesiden nu oppe på 7 år. Vi får at
vide, at det skal vi ikke tillægge så stor betydning. Men da der i sommeren 2013 er
hjemtaget 5 børn imod deres estimerede
20, er selv mine simple regneegenskaber
nok til at kunne konstatere, at ventetiden
ikke vil holde. DanAdopt skriver til os i en
mail, at de fortsat forventer at holde deres
forudsigelser på 15-20 hjemtagne børn i
2013. Vi kan i udenlandske medier læse,
at der i Sydkorea blæser stærke, politiske
vinde for at være mere tilbageholdende
med internationale adoptioner for at
styrke Sydkoreas image som et land, der
tager hånd om sine egne borgere. Dette
kan DanAdopt på ingen måde verificere.
De kan kun oplyse, at adoptionen vil blive
dyrere, fordi de plejefamilier, som har børnene, inden de bliver bortadopteret, skal
kompenseres økonomisk i væsentligt længere tid. Det samlede beløb vil nu være på
over 300.000 kr., hvis vi får lov at adoptere
fra Sydkorea. Manglende kommunikation
fra DanAdopts side, børnenes væsentligt
ældre alder på adoptionstidspunktet samt
det voldsomt faldende antal børn og den
dermed hastigt stigende ventetid bliver
udslagsgivende for os, og vi vælger at opsige samarbejdet med DanAdopt.

Fra DanAdopt til AC Børnehjælp
Vi har lagt 55.000 kr. hos DanAdopt. De
penge siger vi farvel til. Samtidig siger vi
farvel til drømmen om det barn, som vi al-

lerede mentalt er begyndt at knytte os til.
Vi undersøger den næste mulige spiller til
international adoption, AC Børnehjælp. Vi
gennemgår deres årsregnskaber og kommunikation på hjemmesiden for at se,
hvordan det står til hos dem med gebyrstigninger. Det er lidt det samme som hos
DanAdopt; mange utilfredse „kunder“, men
hvis man vil være med i hulen, må man jo
betale.
Det er jo vores valg at ville have et barn. Vi
kunne jo bare vende ryggen til adoptionssystemet og vælge et liv uden børn. Men
det valg er min mand og jeg ikke i stand
til at træffe. Derfor vælger vi nu at betale
endnu et tilmeldingsgebyr til AC Børnehjælp på 5.000 kr. og dernæst måneden
efter 14.900 kr. for at komme på listen til
Tjekkiet. En liste, som er forholdsvis kort, og
som ikke på forhånd ekskluderer os.
I august 2013 er vi på listen hos AC Børnehjælp som nummer 15. Adoption som en
lys mulighed ligger foran os endnu engang,
og vi fejrer det med god mad og højt humør. Tjekkiet skal have nye billeder af os og
vores hus. Så det får de. Tjekkiet skal også
have udarbejdet en særlig psykolograpport. Så det får de. 20.000 kr. betaler vi for
det. Psykologen udarbejder på baggrund af
endnu 6 timers interview med os begge to
både hver for sig og sammen en meget detaljeret rapport, som kommer frem til præcis samme konklusion som Statsforvaltningens socialrådgiver to år tidligere: Nemlig
at vi er ressourcestærke og velegnede til at
adoptere. Som sagt; det betaler vi 20.000
kr. for.

AC Børnehjælp suspenderes
Vi sender vores papirer til AC Børnehjælp
og forbereder os på at vente julen over.
Lige før vi går på juleferie, bryder vores
verden sammen igen. Via Politikens hjemmeside får vi at vide, at AC Børnehjælp
midlertidigt har fået suspenderet deres
licens til at formidle børn på grund af rod i
regnskabet og underslæb begået for flere
år siden. Der er ingen, der reagerer hos
AC Børnehjælp på hverken mail eller telefon. I det nye år, da de igen er tilbage
på kontoret, får vi at vide, at vores sag er
endnu ikke sendt til Tjekkiet på grund af
suspenderingen.
I en måned kan vi næsten ikke trække
vejret. Vi troede naivt, at når man blev
godkendt til adoption, blev man forældre.
Vi vidste, at det kostede penge, og at det
var langsommeligt, men vi troede, vi blev
forældre. Derfor betaler vi i februar 25.000
kr. til AC Børnehjælp, som har fået lov at
arbejde videre med de sager, der allerede
er sat i gang. Vi er pludselig ikke længere
sidst på en liste; vi rykker næsten en gang
om måneden. Vi er oppe som nummer 11.
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„

Det er jo vores valg at ville have
et barn. Vi kunne jo bare vende
ryggen til adoptionssystemet og vælge
et liv uden børn. Men det valg er min
mand og jeg ikke i stand til at træffe.“

Vi er nærmest lykkelige og optimistiske.
I to måneder. I maj får vi at vide, at adoptionskontoret i Tjekkiet ikke vil optage os
på ventelisten, fordi jeg „har en ustabil tilknytning“ (som skilsmissebarn og tidligere
gift). Vores kontakt i AC Børnehjælp siger,
vi godt kan anke, men at vi „nok ikke får noget ud af det“. Sådan sker det bare en gang
imellem. Det viser sig af mailkorrespondance mellem vores psykolog og sagsbehandler i AC Børnehjælp, at de har talt om,
hvorvidt der kunne være et problem med
mit tidligere ægteskab og værende barn af
forældre, der gik fra hinanden, men de har
valgt ikke at sige noget til os. Jeg kan ikke
længere tale med kontaktpersonen i AC
Børnehjælp. Det kommer der ikke noget
godt ud af, for jeg græder bare. Min mand
tror, der var en, der var død, da jeg ringer
for at overbringe ham nyheden om, at vi
ikke er blevet godkendt i afgiverlandet. Så
på sin vis er han lettet. At skulle få afslag,
når vi en gang var godkendt, er jo ikke en
mulighed, der nogensinde er blevet præsenteret for os.

Vi melder os ud
Da min mand ringer til AC Børnehjælp for
at tale med vores sagsbehandler, siger hun,
at vi kan få en plads på Etiopienlisten som
nummer 88 med en estimeret ventetid på
4-5 år. Og vi kan „spare“ gebyret til listen,
fordi det ikke er vores skyld, at vi som godkendte adoptanter alligevel ikke blev godkendt til at adoptere. Hun fortæller, at de
har valgt ikke at informere os om det, fordi
„det er så sjældent, det sker“. Vi skriver til
rådgiverne hos Adoption & Samfund, som
bekræfter. Det sker en gang i mellem, siger
de. Vi beder AC Børnehjælp om at få vores
rate 2 og 3 tilbage, da der jo reelt aldrig er
sket noget i vores sag og beder dem om at
melde os ud.
Vi aner ikke vores levende råd. Sommerens aviser er fyldt med kritiske artikler om
international adoption. Maja Lee Langvad
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fylder alt med sin vrede, og vi kan tilslutte
os mange af hendes vredesudladninger
og give hende ti nye varianter, men holder
dem for os selv. For vi kan ikke tale højt
om det. For så bliver vi måske bare vurderet
til at være knap så ressourcestærke. Og så
trækker de måske bare vores godkendelse
tilbage.

Drømmen flagrer i sommervinden
I sommeren 2014 har vi været godkendt til
adoption i to år. Vi er ikke på nogen venteliste, og vi har brugt 155.000 kr. Og vores
drøm om at blive forældre flagrer i sommervinden. Sagsbehandleren hos Statsforvaltningen lyder lige så perpleks, som jeg
føler mig, da jeg fortæller hende om vores
sag. „Men I er jo godkendt til adoption af
os“, siger hun i røret. Derfor kapitulerer vi
vores krav om tilbagebetaling fra AC Børnehjælp, da de endelig reagerer efter tre
ugers stilhed. Ellers vil de ikke melde os ud
af deres bureau, så vi kan komme på den
nationale liste. Vi føler, vi er blevet holdt
som gidsler, men uden at have oplevet et
Stockholmsyndrom. Tværtimod. Vi er desillusionerede, anonyme adoptanter, der nu
indser, at sandsynligheden for at adoptere
er præcis den samme som at blive gravid
ved fertilitetsbehandling, nemlig 1 ud af 4.
Og når nu det ene ikke lykkedes, hvorfor
skulle det andet så?
Så hverken penge eller tålmodighed
alene er nok. Et sandt mirakel skal indtræffe, før vi bliver forældre. I 2014 blev
der adopteret 124 børn internationalt.
I 2006 var tallet 450. Og jo, vi kunne da
bare lade være. Vi kunne bare vælge ikke
at ville have børn. Vi kunne bare vælge ikke
at være i konstant venteposition. Men vi
kan ikke lade være. Vi kan ikke lade være
med at ønske os at blive forældre. Vi kan
ikke lade være med at være misundelige
på dem, der bare kan få børn naturligt. Vi
kan ikke lade være med at blive vrede på
dem, der ikke værdsætter de børn, de har.

Vi kan ikke lade være med at blive ramt
af den ene adoptionskritiske artikel efter
den anden, som synes, at hensynet til de
biologiske forældre skal veje tungere end
hensynet til det nyfødte barns fremtid.

Til godkendelsen udløber
Vi ved ikke, hvor det ender. Vi har en godkendelse, der løber til 2016. Da jeg ringer ind til
Adoptionsnævnet for at høre nærmere om
proceduren fremadrettet på den nationale
venteliste, siger den venlige dame i røret:
„Ja, så står I her, til jeres godkendelse udløber“. Da jeg fortæller min mand det, spørger
han: „Hun sagde ikke, til I får et barn?“ Nej,
det var ikke ordene, der kom ud af hendes
mund.
På den danske liste står der nu mange
anonyme adoptanter, der enten har mistet troen på den internationale adoption og eller ikke økonomisk kunne klare
flere gebyrstigninger. På den danske liste
matcher man ikke kronologisk, men efter
nogle uigennemsigtige kriterier, som kun
omtales i vage termer. Hjemmesiden opdateres sjældent, ca. tre gange årligt, og
det primært, når Adoptionsnævnet aflyser møder, og vi ved derfor ikke, om de
måske bare har glemt os. Men vi kan jo
ikke ringe og tiltrække os unødig opmærksomhed, som de „ressourcestærke“ adoptanter, Statsforvaltningen nu engang har
udnævnt os til at være.
I 2014 blev der anvist 14 danske børn.
Det tal er rimeligt konstant, men antallet
af mennesker på ventelisten er eksploderet efter gebyrstigningerne, og tilliden til
det internationale formidlingssystem er
brudt.
Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer.
Nogle dage synes den lys og klar, og vi
kigger i spænding på telefonen og håber,
det er Statsforvaltningen, der ringer. Andre
dage synes fremtiden som forældre mørk,
og det er mere sandsynligt, at vi ender som
anonyme non-adoptanter. 

DIGTE

Luftskib imellem to huse
Af Marie Ladefoged
Fra min lejlighed er der tyve meters luft hen til en mur, som går
parallelt med den mur, der støtter det hus, jeg selv bor i. Hen imod den
mur kan jeg se tyve meter frem.
Og hvis jeg vil, kan jeg også kigge lidt længere. Jeg kan godt kigge ind af
vinduerne til de andre lejligheder og de folk derovre, som også kan
kigge ind af mit vindue, hvis det er det, de vil.
Jeg kan fx se en kvinde, som har fået et barn, jeg gerne vil have. Jeg
leger, at hun sender barnet over til mig med en kurv, som hænger fast i
en snor, vi har spændt ud imellem de to huse.
Babyen skriger, for der er koldt derude i vinden, og det går langsomt
med at fire det fra det ene vindue til det andet, men sådan er forholdene
nu, og vi vil jo også gerne være forsigtige.
Men så svæver der et luftskib ind imellem os, og det tager kurven med
barnet indeni, som om det var ved at laste, parkerer barnet mellem
kasser og andet godt og svæver sorgløst videre.

Hjemmebesøget

Juleaften

Af Stine Dige

Af Stine Dige

Du taler højt
jeg taler hurtigt
hun taster fragmenter
misser i mine øjne essensen

Jeg siger
jeg ikke
ønsker mig
noget

Skorpen på bollerne brænder på
indeni er de stadig dej
du vælter mælken
skidt pyt
råber vi i kor og kappes om karkluden
Undersøger hedder Tine
hun har to biobørn

Stine Dige er elev på Forfatterskolen for Børnelitteratur, og Marie Ladefoged er cand.mag. i litteraturvidenskab. Digtene er fra bogen Stik, der omhandler
tanker om reproduktion og infertilitet, udkommer
i juni måned på Det poetiske Bureaus Forlag i forbindelse med World Infertility Awareness Month.
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På rejse –
med mig selv og

Drengen, der
hed Bekele
Tanker om en rejse som adoptivfar. En rejse, der aldrig slutter.
En rejse, der har ført mange erkendelser og refleksioner med sig.
Dele af disse refleksioner er mundet ud i en roman.

Af Lars Liebst Pedersen

Sommeren 2010. Det var her, jeg stiftede
bekendtskab med Addis Abebas buldrende
kaos, overvældende intensitet og bidende
kontraster. Og det var her, jeg mødte min
søn. Han sad på et gulv og var så lille, så sød,
så fremmed, så sårbar, så livlig, så bange.
Det var jeg også. Altså bange. Og spændt
og overvældet og handlingslammet og helt
og aldeles uden for mig selv. Det var som
om, den lange rejse fra Danmark stadig sad
i mig. Fornemmelsen af den dér tomme døsighed, sanser ude af kurs, en gennemtæret
krop i sitrende beredskab.
Men det var ikke dén rejse, det drejede
sig om. Det var denne nye rejse, der havde
taget sin start med læger og sagsbehandlere og ventelister et par år før. Og som nu
havde ført mig hertil, til et fugtigt og klamt
værelse på et børnehjem i Etiopien. Og som
de næste par år skulle sende mig og vores
lille familie ud på en gigantisk rejse i frygt,
glæde, magtesløshed, frustration, stolthed,
selvindsigt.
En rejse, der nu er mundet ud i et nyudklækket forfatterskab med min debutroman, Drengen der hed Bekele. En roman,
der er fiktion og ikke handler om hverken
mig selv eller min søn. Men som på mange
punkter er en refleksion over min egen personlige proces, den indsigt i adoption som
livsvilkår for de adopterede, jeg har fået og
som intet adoptionsforberedende kursus
kunne forberede mig på. En refleksion over
international adoption som løsning, dets dilemmaer og legitimitet og hele den debat,
der har sydet og raset.
Jeg er stadig på rejse. På rejse i mit eget
syn på adoption. På rejse i mig selv, konfronteret med egne begrænsninger, men
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også med mulighederne for at vokse som
menneske og modnes i mit livssyn – noget,
som mødet med min søn har givet grobund for. Jeg er på rejse i det at forholde
sig til biologisk ophav åbent og med troværdighed i stedet for med forknythed og
forlorenhed. Det ligger ellers lige dér på et
belejligt og overdådigt veldækket bord af
floskler og bortforklaringer og venter på én.
Jeg har nippet til det, jeg har spist af det.
Men jeg har også forsøgt at ændre smag.
At vænne mine smagsløg af med den søde
smag af storken, der kommer, og grænseløs
kærlighed og skæbner, der falder i hak. Jeg
har i stedet langsomt forsøgt at tilvænne
mig den mere bitre, men dybe og sanddruelige smag af tab, svigt, forladthed og
anderledeshed.
Jeg er på rejse. Ligesom Oskar Bekele,
hovedpersonen i min roman.

Drengen der hed Bekele
Min roman, Drengen der hed Bekele, beskæftiger sig direkte og indirekte med bl.a. følgende adoptionsrelaterede temaer:
– Identitet og biologisk ophav. I bogen
sker det på den måde, at en række hændelser, der truer adoptivfamilien, gør hovedpersonen nysgerrig og besat af tanker om
sit biologiske ophav.
– Adoptionstrekanten; det faktum, at en
adoption består af den adopterede, adoptanter og biologisk familie. Jeg fortæller
i romanen om en adoption fra alles synspunkt. Hovedpersonen Oskars perspektiv er det primære, men alle parter får „en
stemme“ i løbet af fortællingen.
– Italesættelse af adoption og biologisk
ophav. Hvilken fortælling er det, man som
familie – og samfund – viderebringer om
adoption. Hvor åbent eller lukket forholder

man sig til biologisk familie og slægtskab,
de hændelser, der ligger bag adoptionen?
Når det er sagt, er der langt fra tale om en
socialrealistisk skildring af adoption. Det er
en roman, der også har som mål at underholde, og derfor trækker jeg på virkemidler fra både spændingens og eventyrernes
verden.
Da jeg skrev, begyndte jeg at lege med
stoffet, lade det sprælle, lade det blive
lidt vildt og uregerligt. Etiopiens historie
og de lokale myter, legender og folkefortællinger er så spændende og eksplosivt
stof, at jeg ikke kunne lade det ligge. Jeg
endte med at bruge det i rå mængder.
Derfor følger romanen tre spor: Et hverdagsrealistisk familiedrama om Oskar og
hans adoptivfamilie, et historisk spor om
Oskars biologiske slægt gennem italiensk
besættelse, kejser Haile Selassies storhed
og fald, militærkup og hungersnød. Og et
eventyrligt spor, hvor Oskar tager ud på
en identitetsrejse – en flugt ind i etiopisk
mytologi og magi i en desperat søgen efter
sine rødder og efter sig selv. Som i ethvert
eventyr venter der ham barske prøvelser,
der skal forceres.
Modellen for denne fortælling er således
ikke det klassiske hverdagsdrama. Ej heller
den eksisterende adoptionsrelaterede litteratur, som jeg kender til. Det var snarere
film og bøger som Pans Labyrint og Life
of Pi, jeg havde kørende i hovedet – uden
sammenligning i øvrigt, men med inspiration i blandingen af den grumme hverdagsalvor med dystre omstændigheder
på den ene side og det farverige eventyr
og magien på den anden. Og spørgsmålet:
Hvad er virkelighed og hvad er fantasi? I
Pans Labyrint er det krigens gru og menneskelige ondskab, barnet flygter fra ind

MUSIKOMTALE

Jerome Cat City Fathers
Jeppe Kimose, født i 1995, er adopteret fra børnehjemmet Auydame i Bogota, Colombia.
Under kunstnernavnet Jerome Cat formidler Jeppe historier i form af rap(sang), tilsat et touch
af reggae og elektronik. Seneste nummer „Separation“ handler om at være adopteret. Find
mere om musikken her:
• http://bandsoftomorrow.com/ny-videosingle-fra-jerome-cat/
• https://www.facebook.com/JeromeCatOfficial
• https://www.youtube.com/watch?v=37CuKFOKQQs
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Anna og Karl bliver (næsten) kærester

Anna og Karl bliver (næsten) kærester er
tredje bog i serien om Anna, som er adopteret fra Kina.
Anna elsker hunde, og hun har en hemmelighed – hun er vild med Karl fra klassen
og hun drømmer om, at de bliver kærester
og går tur med hans hund. Aisha er Annas
bedste veninde og hun er den eneste, der
kender til Annas hemmelighed om Karl.
Dette venskab bliver endnu en gang sat
på prøve, da den nye pige Sara starter i
klassen.
På Saras første dag i klasen kommer hun
til at sidde ved siden af Aisha, og Anna bliver jaloux, for hun vil ikke dele Aisha med
nogen. Aisha vil gerne imponere den nye
pige Sara, og hun fortæller Annas hemmelighed til Sara og Anna bliver så vred, at
hun slår Aisha og de råber grimme ting til
hinanden.
Anna prøver at glemme alt om Aisha og
begynder i stedet for at lege med Karl; og
da Karl en dag spørger, om hun vil med
hjem og gå tur med hans hund, så glemmer
hun Aisha for en tid.

Temaet adoption fylder ikke direkte så
meget i denne tredje bog, men den fortæller på bedste vis om skoledagen og de
udfordringer, Anna møder, som en helt almindelig pige i skolen.
Anna forsvinder nogen gange i sine tanker, og her drømmer hun om en større næse
og lyse slangekrøller. Hun har også tanker
om at høre til og passe sammen, hvilket
nok er noget, mange af os kender fra vores
egne børn.
Herhjemme har bogen da også givet anledning til en mase gode snakke, om der
for eksempel er noget, der hedder „rigtige
forældre“ og om, hvor heldige vi er, at lige
netop vi er blevet en familie og om, hvordan man håndterer, hvis nogen siger noget
dumt til en i skolen.
Tegningerne er ligesom i de to tidligere
bøger helt fantastiske, og hjælper historien
rigtig godt på vej. Detaljerne er superfine
og udtrykket i tegninger stemmer rigtig
godt overens med teksten.
Bogen henvender sig til 5-10 årige børn,
men jeg tænker, det kan være svært for
børn, der ikke går i skole at forholde sig til
livet i skolen, og jeg tænker derfor bogen
vil være perfekt til børn i indskolingsalder
(0. - 3. klasse).
Den fletter det at være adopteret ind i
fortællingen på en helt fantastisk måde.
Den gør det at være adopteret til en naturlig del af hverdagen på både godt og

i en verden af fauner og monstre. I Life
of Pi bliver kampen mod elementerne og
udmattelsen på åbent hav til en eventyrlig
rejse med tigre, hyæner og levende, kødædende øer.
I Drengen der hed Bekele er det et sammensurium af en biologisk efternøler, pludselig sygdom i familien og fortielser om
hemmeligheder om adoptionen, der kaster

hovedpersonen ud i en krise og igangsætter en identitetsrejse. Men en etiopisk maske som det gennemgående symbol. Som
Alice, der tumler ned gennem kaninholdet,
føres Oskar ind i en verden, hvor lidt af
hvert kan ske. En version af Etiopien, hvor
de lokale myter vækkes til live. Som hans
rejseledsager forklarer vores overvældede
hovedperson:

Forfattere:

Forlag:
Udkommet:

Malene Fenger-Grøndahl
og Annemette Bramsen
CDR forlag
26. marts 2015

Af Sanne Vindahl Nyvang, mor til Anna,
adopteret fra Vietnam og næsten 7 år

ondt. Hele serien burde stå på alle skolebiblioteker, så de kan læses højt i klassen.
På en helt naturlig og nede på jorden måde
lægger den op til en god snak om venskab,
uvenskab, det at være anderledes og det
at høre til.
Min datter går i 0. klasse, og siden jeg
modtog bogen med posten, er den læst et
utal af gange. Min datter hedder tilfældigvis også Anna, og det giver selvfølgelig en
ekstra dimension for hende. For hende har
det stor betydning at have en bog med en
hovedperson, man kan spejle sig i, og vi
håber derfor, der kommer mange flere bøger i serien.

„Du befinder dig et sted, hvor tro, overtro og
magi florerer. Du kan trampe det i jorden,
afvise det som pure opspind, eller du kan
lade det spire. Jeg tror, du vil opdage, at lidt
af hvert kan ske på denne rejse.“
Som i enhver rejse. Også dem, vi drager
ud på som mennesker, mødre, fædre, døtre,
sønner. Som familier. 
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Ethical guidelines for taking care of children in transition
Af 121etiopia, der hjælper udsatte børn i Etiopien, og som er stiftet af Olafur Eliasson og Marianne Krogh Jensen,
og sidstnævnte er redaktør af bogen.
Af Tina KroghChildren who

are to be placed in new families, with new caregivers,
in new homes are vulnerable children. They are set to lose,
all at once,
everything that feels familiar and safe, and they will have
to bond with
something completely new. This change can be so abrupt
and harsh
that if proper care and support are not available, the children
might not
be able to connect ‘before’ and ‘after’ into one continuous
life story.

Det er dejligt og fantastisk, at der endelig er
skrevet en bog om emnet „transition“, der i
den grad har været glemt, overset eller ikkeeksisterende i langt de fleste transnationale
adoptioner. Men hvad menes der præcist
med „børn i transition“? Transition betyder
overgang, og hentyder til de børn, der f.eks.
står for at skulle skifte både hjem og omsorgspersoner i forbindelse med international adoption. Bogen er en guide til, hvordan
denne transition
“ kan gøres på en for barnet
nænsom og etisk forsvarlig måde.
Hvis det lyder som om, at bogen er skrevet til de formidlende organisationer
og
”
ikke er relevant for dig som privatperson,
tager du fejl. Denne
bogook
er en guldgrube,
121handb
og uhyre relevant for alle involverede parter i børns transition (f.eks. i overgangen fra
børnehjem til barnets nye hjem hos adoptivforældrene), lige fra de formidlende organisationer til plejepersonale, plejeforældre,
biologiske forældre og adoptivforældre.
Det er desværre fortsat mere normen end
undtagelsen, at børn overdrages til deres
adoptivforældre på måder, der er traumatiserende for barnet. Vores ældste datters
transition tog f.eks. 30 sekunder, fra hun sad
glad og tryg på sin plejers arm med en appelsin, til jeg fik hende i armene og plejeren
forsvandt. Vores datter kiggede på mig med
skræmte øjne, brød i gråd og græd de næste 3 dage, totalt i chok – og fuldstændig
uforberedt på, hvad der skete. Med bogens
ord var der tale om et barn i dyb krise. Dette
kan gøres både bedre og mere anstændigt,
og her leverer bogen en imponerende gen-

ethical
guidelines
for taking
care of

nemarbejdet guide til, hvordan transition
kan gøres på en ordentlig måde.
De forslag, som gives i bogen med hensyn til en anstændig transition, er baseret på
de erfaringer, som arbejdet med 121etiopia
har givet, suppleret med råd fra psykologer
med erfaring indenfor området.
Bogen består af to dele. Den første del
beskriver, hvordan man som kommende
adoptivforældre bl.a. kan bruge ventetiden
på at deltage i adoptionskurser, læse relevant litteratur, samt blive fortrolig med ens
kommende barns land og evt. også sprog.
“
Adoptivforældre anbefales bl.a. at sende en
pakke i god tid til deres kommende barn
indeholdende ting som en ”bamse, billeder
af adoptivforældrene samt eventuelle søskende og billeder af barnets kommende
121handb
121handb
ook ookogså en guide
hjem. Første del indeholder
til, hvordan barnets plejer kan forberede
barnet på adoptivforældrenes ankomst (inden de ankommer), samt en vejledning til
møderne mellem barn, plejer og forældre
(et 14 dages forløb).
Den anden del af bogen er mere teoretisk og omhandler emner som tilknytningsteori, barnets livshistorie samt spejling af barnets følelser, og den er relevant
for adoptivforældre, både før adoptionen,
men i høj grad også som opslagsbog senere. Der er også et afsnit om børns rettigheder beskrevet i FNs Børnekonvention
og Haagerkonventionen, som blandt andet omhandler transnational adoption. Til
sidst i bogen beskrives to børns transition
fra børnehjem til nye forældre. Det ene
barn kastes ud i kaos, som vores datter, det
andet barn får den hjælp og støtte, som

This handbook is the first of its kind to offer Guidelines for
Taking Care
of Children in Transition. It grew out of the urgent need, which
we have
observed, for a comprehensive manual that outlines practical
methods for
creating a safe and caring environment for children in transition
between
homes, families, caregivers and orphanages. Useful for professionals
and
parents alike, this handbook is a tool for building a bridge
between the
child’s various life environments in a way that creates continuity
and
coherence in the child’s life.

The handbook consists of two parts, which take the reader
by the hand
and provide a step-by-step guide to the transition process;
Part One offers
a specific practical approach and includes useful tools such
as checklists
and routines for the weeks before, after and during the transition;
Part Two
gives an in-depth, theoretical background, with a specific
focus on
relevant psychological theories and methods.

This handbook focuses on transitions in transnational adoption
because
there is a particularly marked need in this field for revising
the way we
look at the child’s needs. The methods, guidelines and theories
presented
here, however, are relevant for all caregivers who bear a responsibility
for children in transitions.

children in
transition

This 121handbook can help prepare anyone
involved in the transition of a child. The combination
of practical guide and theoretical framework gives useful,
necessary tools and guidelines for those who must be
prepared for a transition process.

Being prepared protects the individual, the
child, the parents, the siblings — everybody.

Inger Thormann, Danish psychologist, social worker, author,
and chief psychologist for 30 years at the internationally
recognized
orphanage in Skodsborg, north of Copenhagen

About the author

121ethiopia has worked for over ten years on improving the
lives and conditions
of vulnerable children in Ethiopia. The recommendations
in this handbook are based
on knowledge and experience gained through 121ethiopia’s
training program for
caregivers in orphanages in Ethiopia, as well as on advice
from psychologists who
have wide experience and expertise in this field.

Children who are to be placed in new families, with new caregivers,
in new homes are vulnerable children. They are set to lose,
all at once,
everything that feels familiar and safe, and they will have
to bond with
something completely new. This change can be so abrupt
and harsh
that if proper care and support are not available, the children
might not
be able to connect ‘before’ and ‘after’ into one continuous
life story.
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This handbook is the first of its kind to offer Guidelines for
Taking Care
of Children in Transition. It grew out of the urgent need, which
we have
observed, for a comprehensive manual that outlines practical
methods for
creating a safe and caring environment for children in transition
between
homes, families, caregivers and orphanages. Useful for professionals
and
parents alike, this handbook is a tool for building a bridge
between the
child’s various life environments in a way that creates continuity
and
coherence in the child’s life.

The handbook consists of two parts, which take the reader
by the hand
and provide a step-by-step guide to the transition process;
Part One offers
a specific practical approach and includes useful tools such
as checklists
and routines for the weeks before, after and during the transition;
Part Two
gives an in-depth, theoretical background, with a specific
focus on
relevant psychological theories and methods.

This handbook focuses on transitions in transnational adoption
because
there is a particularly marked need in this field for revising
the way we
look at the child’s needs. The methods, guidelines and theories
presented
here, however, are relevant for all caregivers who bear a responsibility
for children in transitions.
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This 121handbook can help prepare anyone
involved in the transition of a child. The combination
of practical guide and theoretical framework gives useful,
necessary tools and guidelines for those who must be
prepared for a transition process.

Being prepared protects the individual, the
child, the parents, the siblings — everybody.

Inger Thormann, Danish psychologist, social worker, author,
and chief psychologist for 30 years at the internationally
recognized
orphanage in Skodsborg, north of Copenhagen

About the author
121ethiopia has worked for over ten years on improving the
lives and conditions
of vulnerable children in Ethiopia. The recommendations
in this handbook are based
on knowledge and experience gained through 121ethiopia’s
training program for
caregivers in orphanages in Ethiopia, as well as on advice
from psychologists who
have wide experience and expertise in this field.
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bogen foreskriver. Der er hermed tale om
to diametralt modsatte oplevelser, som
begge har kolossal indflydelse på barnets
videre udviklingsforløb, og som læser er
man ikke i tvivl om, hvilken model, der er
at foretrække.
Hvis alle involverede i adoption agerede
efter anvisningerne i denne bog, ville overdragelsen af adoptivbørn blive langt mindre traumatisk og man må håbe, at bogen
bliver vidt udbredt – ikke mindst på børnehjemmene. Bogen kan varmt anbefales
både til de formidlende organisationer
(som nu er i ental i Danmark), og som pensum på de adoptionsforberedende kurser.

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

FOTO ILLUSTRERER IKKE ARTIKEL

To gode venner får sig en krammer.

Inv
d. 2

Micaela, 4 år, født i Bolivia.

Indkaldelse til generalforsamling i

Landsforeningen Adoption & Samfund
Søndag den 15. november 2015 kl. 11.00 - ca. 13.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
vitation til2.bogla
ncerinaf
g dagsorden
Godkendelse
24. marts 3.2015
Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for 2014/15 – forelæggelse og godkendelse
5. mme
Indkomne forslag
bog om nænso
• Forslag til vedtægtsændringer
erdragelser –
6.
121håndbog om Arbejdsprogram for det kommende år
7. Orientering om budget for igangværende år samt
rn i transit
• fastlæggelse af kontingent for kommende år
• fastlæggelse af abonnementspris for bladet „Adoption
& Samfund“ for det kommende år
• fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppers
Denne 1 1håndbog kan være med til at gøre alle involverede
andel
det samlede kontingent
parate til at løse den opgave, de har påtaget
sig: ataf
overdrage
et barn.
8. guide
Valg
til
hovedbestyrelse
Kombinationen af den praktiske
og den teoretiske
referenceramme giver anvendelige og tiltrængte redskaber og
9. påValg
af suppleanter til hovedbestyrelsen
vejledninger til at være forberedt
en overdragelsesproces.
At være forberedt betyder beskyttelse for den enkelte, for
Valg
af revisor samt revisorsuppleant (Der skal dog ikke
barnet, for forældrene, for10.
søskende, for alle.
vælges revisorsuppleant på generalforsamlinger, hvor genger Thormann, dansk psykolog, socialpædagog, forfatter og
gennem 30 år ansat som chefpsykolog ved det internationalt
neralforsamlingen som revisor vælger en revisor/et revisianerkendte børnehjem i Skodsborg, nord for København.
onsfirma, med hvilken der indgås aftale om udførelse af
revision mod normal betaling)
11. Eventuelt

Regnskab og budget sendes til lokalforeningerne ultimo september måned, herunder forslag til medlemskontingent for det
kommende år samt abonnementspris for bladet for det kommende år og forslag til lokalforeningernes og interessegruppernes andel af det samlede kontingent.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i
hænde senest den 25. oktober 2015. Hvis der sker ændringer i
dagsordenen, sendes den endelige dagsorden til lokalforeningerne senest den 1. november 2015.
Alle medlemmer kan deltage, men kun delegerede via lokalforeninger/interessegrupper efter gældende regler har stemmeret.

2

Ved afslutningen er foreningen vært ved et mindre traktement.

HOVEDBESTYRELSEN

LANDSMØDE &

LANDSGENERALFORSAMLING
afholdes i år i weekenden
den 14 og 15. november 2015

Sæt
i kalenderen!

på Hotel Hedegaarden,
Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle
Med temaet „Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan?“

Vi vil traditionen tro invitere de politikere, der beskæftiger sig med
adoptionsområdet, Danish International Adoption (DIA), Ankestyrelsen og andre
til en paneldebat om et aktuelt emne indenfor adoptionsområdet.
Landsmødet begynder lørdag den 14. november 2015 kl. 10.00 og slutter søndag
den 15. november 2015 kl. 11.00, hvorefter der afholdes Landsgeneralforsamling
frem til kl.13.30 – se indkaldelsen ovenfor.
Hold øje med hjemmesiden Adoption.dk, hvor program m.m.
vil være tilgængelig fra ultimo september 2015. Tilmelding til
Landsmødet skal ske
via hjemmesiden.

Landsmødeudvalget 2015
Magnus Obase, 3 år, født i Nigeria.
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Har vi fået din
mailadresse?
Vi har en meget stor udfordring i foreningen, idet vi stadig
mangler mailadresser på mange af vore medlemmer!
Med de høje portoudgifter, vi har i Danmark, er det meget
dyrt at sende almindelige breve ud, og de fleste lokalforeninger
vil derfor hellere bruge penge på at afholde spændende og
relevante arrangementer til glæde for medlemmerne, end på
at købe frimærker!
Da bladet fremover kun udkommer 2 gange om året, betyder det, at en meget brugt annoncekilde delvis forsvinder, så
derfor er det yderst vigtigt, at vi har mailadresser på alle vore
medlemmer, så lokalforeningerne kan sende invitationer og nyhedsbreve m.m. ud til medlemmerne pr. mail.
Vi appellerer derfor til, at I hurtigst muligt sender jeres mailadresse til os.

Ud over e-mailadressen vil vi bede jer oplyse følgende:
yy Medlemsnummer (de sidste 6 cifre bag på bladet)
yy Navn
yy Adresse
yy Tlf. og mobilnr. (hvis det er ændret siden indmeldelsen)
yy Hvilken lokalforening I hører til (er I i tvivl om hvilken
lokalforening I hører til, så skriv, hvilken kommune I bor i)
Ønsker I ikke at modtage mails fra foreningen, måske fordi jeres
børn er blevet så store, at I ikke længere har behov for at deltage
i arrangementerne, men blot ønsker at støtte vores arbejde og
modtage vores medlemsblad, så skriv alligevel til os og fortæl
det, for så ved vi, at vi ikke skal bruge mere tid på at indhente
jeres mailadresse!

Oplysningerne skal sendes til medlemsadm@adoption.dk



På forhånd mange tak for hjælpen!
Mvh. Hovedbestyrelsen

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Nordsjælland


ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Sydsjælland


Invitation til
generalforsamling

Generalforsamling
og pekingand

Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.30 på
Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
(hvilket lokale fremgår af tavlen ved indgangen)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag
den 24. september 2015 kl. 18.30 på Restaurant
Snekken, Nordhavnsvej 32 Vordingborg

Dagsorden til generalforsamlingen
ifølge foreningens vedtægter

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af to stemmetællere.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag (eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Næstformand Anne Voigt (genopstiller ikke) og
sekretær Eva Lyby (genopstiller ikke).
8. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
9. Valg af revisor samt suppleant for denne
10. Eventuelt.
Der vil blive serveret kaffe, the og kage ved generalforsamlingen.
Ønsker du en aktiv lokalforening, så mød op og få mulighed for at påvirke lokalforeningens arbejde fremover.
Bestyrelsen, LF Nordsjælland
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse herunder fastlæggelse af antal
medlemmer i bestyrelsen
Knud Christensen og Pia Thomsen på valg
(modtager genvalg)
8. Valg af delegerede til landsforeningens
generalforsamling
9. Valg af revisor samt suppleant for denne
10. Evt.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved pekingand. Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding til spisning nødvendig senest den 8. september 2015 på mail:
sydsjaelland@adoption.dk.
Med venlig hilsen
Adoption & Samfund Sydsjælland
v/formand Pia Thomsen tlf. 3172 0102
http://sydsjaelland-adoption.dk

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Vestjylland


TILBAGEREJSE
Foredrag med Ina Dulanjani Dygaard og Jens Damkjær
Torsdag den 8. oktober 2015 kl 18.30 til 21.30
Ina er formand for Adoption & Samfund Ungdom og Jens er
formand for Adoption & Samfund, samt Etiopienforeningen.
Kom og hør Ina fortælle om sin tilbagerejse. Det er muligt at
tage børn over 12 år med.
Ina vil fortælle om sin tilbagerejse til Sri Lanka, hvor hun
havde sin far med. Hun vil komme ind på, hvad der gik forud
for selve rejsen – tanker før, under og efter rejsen. Ina vil fortælle
om sine oplevelser med at møde sin biologiske mor.
Hun vil også komme ind på, hvordan hun oplever en hverdag
som adopteret og de oplevelser, hun har som adopteret.
Efter Inas oplæg vil det være muligt for de unge mennesker, at
tale med Ina alene (imens serveres der sodavand og kage).
Imens Ina taler med de unge mennesker og efter en kort
pause (kaffe/te og kage) holder Jens Damkjær et oplæg for forældrene.

Jens’ oplæg kan handle om:
• Hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig, når der træffes
beslutning om at rejse ud eller ej?
• Og hvis man rejser ud:
–– Hvilke overvejelser skal man gøre sig før rejsen?
–– Undervejs – er der noget, man skal være forberedt på?
–– Bagefter – har I fået ny viden i forhold til barnets hidtidige
historie?
Sted:
Danhostel, Holingknuden 2, 7400 Herning
Pris:	75,- kr. for medlemmer
125,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til Charlotte på mail char135c@dblit.dk, og beløbet
bedes indbetalt på vores konto 7600-1176767 (husk at skrive
dit navn + medlemsnr.). Sidst frist for tilmelding er onsdag den
23. september 2015.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Adoption & Samfund Vestjylland

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Nordjylland


PIZZA & BOWLING
Bowling for børn og forældre, samt pizza,
drikkevarer og is til børnene

Søndag den 25. oktober 2015, kl. 13.00 -16.00 på Seaport, Strandvejen 7, Aalborg
13.00-13.55
14.00-15.00
15-00-16.00

Pizza og pommes ad libitum og 2 x ¼l sodavand til maden
Bowling for børnene
Fri isbar for børnene

Der serveres kaffe til forældrene, som foreningen giver.
Pris for at deltage i arrangementet
DKK 60,00 pr medlemsbarn incl. skoleje.
For voksne og ikke-medlemmer er prisen
DKK 115,00 pr. deltager. Forældre har mulighed for at spise med til DKK 50,00 pr
stk. – uden drikkevarer og isbar, som kan

købes på stedet. Betaling på netbank:
Reg.nr. 1551 og kontonr. 3702086809 eller betal kontant på dagen for arrangementet.

Kontakt og sidste tilmeldingsfrist
Tilmelding inden den 02. oktober 2015
til: Adoptionnordjylland@sol.dk eller Jens
Næsby tlf. 20 74 37 25. Der sendes e-mail,
som bekræftelse på tilmelding.

http://www.adoptionnordjylland.dk/
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ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Nordjylland


Generalforsamling samt foredrag og film ved Shital Andersen
Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 13.00 til ca. kl. 15.30 på Nørhalne Skole, Bygaden 24, Nørhalne, 9460 Vadum
Generalforsamling jvf. vedtægterne. Derefter foredrag og film
ved Shital Andersen med titlen „Med i Sporløs – og hvad så?“.
Mange har siddet foran fjernsynet og set „Sporløs“ eller læst
beretninger om unge adopterede, der har søgt og fundet deres
biologiske familie. Måske har de tænkt: „Hvad sker der så nu?“.
Shital Andersen, der er uddannet inden for medievidenskab og
selv adopteret fra Indien, har produceret en dokumentarfilm,
der følger tre unges historier og overvejelser efter „Sporløs“.
Pris for at deltage i arrangementet
Prisen for dette spændende arrangement er 100 kr. for medlemmer (unge familiemedlemmer gratis) og 150 kr. for ikke-med-

Noah, 4 år, født i Sydkorea.
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lemmer. Der serveres kaffe, te og kage, ligesom der kan købes
vand. Betaling på netbank: reg.nr. 1551 og kontonr. 3702086809
eller betal kontant på dagen for arrangementet.
Kontakt og sidste tilmeldingsfrist
Tilmelding inden den 27. september 2015 til:
adoptionnordjylland@sol.dk eller Jens Næsby tlf. 20 74 37 25.
Der sendes e-mail, som bekræftelse på tilmelding.

http://www.adoptionnordjylland.dk/

Simon, 4 år, født i Etiopien.

Sofie 14 år er født i Colombia.

Ana Maria 16 år, født I Colombia. Her er hun tilbage i Colombia.

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Sydøstjylland


Arrangement over temaet tilbagerejse
med efterfølgende generalforsamling
Lørdag den 12. september 2015 kl. 10.00 til ca. 13.00
på NH Hotel & Konference/Jump-A-Lot, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro
Kl. 10.00-12.00: Arrangement over temaet tilbagerejse
Arrangementet vil blive annonceret på vores hjemmeside
www.adoption dk og på Facebook, ligesom der vil blive sendt
mail ud til vores medlemmer.

Kl. 12.00-12.15: Pause – sandwich og kaffe/te
Ca. kl. 12.15: Generalforsamling
Efter pausen – ca. kl. 12.15, afholder vi generalforsamling, som
vi forventer vil vare en times tid. Vi håber at mange møder op
og bidrager med nye vinkler og input.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest
29. august 2015.
5. Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlemmer af bestyrelsen. På valg er følgende:
–– Ulla Grau, bestyrelsesmedlem
–– Mette Ulrich, bestyrelsesmedlem

–– Marie Andresen, suppleant
–– Christina Raahauge, suppleant
6. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling.
7. Valg af revisor samt suppleant. På valg er:
–– Jørn Pedersen
–– Carl Erik Agerholm, suppleant
8. Eventuelt.

Tilmelding
Vi ønsker tilmelding af, hvor mange børn der kommer med i
Jump-A-Lot senest den 6. september på ullasse@post.tele.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen / Adoption & Samfund Sydøstjylland

Børnene kan mod egenbetaling på kr. 85,00 lege i legelandet
Jump-A-Lot mens vi andre holder møde (www.jumpalot.dk)
(Børn under 10 år skal ledsages af en voksen – flere børn
kan sagtens ledsages af én voksen).



Bestyrelsen 2014/15
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant/Kasserer:

Ulla Ursin Grau, ullasse@post.tele.dk, 74 69 38 13
Mette Ulrich, mul@kolding-gym.dk, 25 59 33 10
Lis Ravn, lisr@haderslev.dk, 20 86 85 44
Tina Urbanski, tina.urbanski@youmail.dk, 29 21 86 10
Christina Raahauge, ck-raahauge@hotmail.com, 24 64 30 16
Marie Andresen, mibbe@mail.dk, 74 64 25 60
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Dejligt at få bassinet for sig selv. Ditte er 11½ år og født i Vietnam.

Storebror Mathias med lillebror Simon, født i Etiopien, i poolen på Tenerife.

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland


Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 18.30 – 19.15 i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted
Dagsorden til generalforsamlingen
iflg. foreningens vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af
regnskab
Indkomne forslag
(Evt. forslag skal være fmd. i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen!)

7.

Valg af bestyrelse. På valg er:
Lene Borg, Maiken Nytofte-Bæk,
Maria Lerdrup-Nørager
8. Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling, der
afholdes den 15.11.2015 i Vejle
9. Valg af revisor samt suppleant for
denne
10. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der kl. ca.
19.15 foredrag af Charlotte Broberg. Se
annoncen på næste side.

Det er gratis at deltage, men af hensyn
til det praktiske arrangement bedes bindende tilmelding ske til fmd. Lene Borg
pr. mail: adoption.midtogvestsj@gmail.com
senest den 28. sept. 2015 med oplysning
om deltagernavn, medlemsnr. og mobilnr.
Der vil være sandwich fra kl. 18.00.
Medlemmer fra andre lokalforeninger
har ikke adgang til selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen, LF Midt-og Vestsjælland

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland


Foredrag med familiebehandler Tanja Vejsnæs om

THERAPLAY

Lørdag den 31. oktober 2015 fra kl. 13.00-17.00 i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted
Familiebehandler Tanja Vejsnæs er oprindeligt uddannet pædagog med erfaring
fra børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og emotionelle vanskeligheder. Til daglig er Tanja familiebehandler
og adoptionsrådgiver i Svendborg Kommune, hvor hun rådgiver ud fra Theraplay
inspirerede metoder.
Theraplay er en energifyldt, legende
og glædesfyldt kontaktfokuseret metode, der er udviklet til børn i alle aldre,
men er primært anvendt til børn i 1½ til
12-årsalderen. Metoden bliver brugt til
børn med sociale, følelses-, udviklings-
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og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Theraplay er en metode, der sigter mod
at skabe kontakt, forandre forældres og
børns indre arbejdsmodeller og dermed
skabe eller genskabe sikre tilknytningsmønstre.

Tilmelding og pris
Medlemmer kr. 100,- / ikke-medlemmer
kr. 150,-. Vi sørger for kaffe/the, kage, isvand og frugt.
Bindende tilmelding skal ske senest
den 18. oktober 2015 til:
adoption.midtogvestsj@gmail.com

I mailen skal oplyses deltagernavn/e,
mobilnr., og medl.nr., som findes bag på
bladet!
Efter bekræftelsesmail er modtaget,
skal deltagergebyret straks indsættes
på konto 0520-438918, hvorefter tilmeldingen er endelig registreret! HUSK navn
eller medl.nr. i meddelelsesfeltet.
Kontaktperson: Susanne Svensson, tlf.
28 10 28 13 eller pr. mail:
adoption.midtogvestsj@gmail.com
Bestyrelsen i LF Midt-og Vestsjælland

ADOPTION & SAMFUND
Lokalforeningen Midt- og Vestsjælland

Foredrag efter generalforsamlingen med Charlotte Broberg

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn
Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.15 – 21.30 i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted
Foredraget afholdes som oplæg til gensidig erfaringsudveksling
– så vi sammen kan blive klogere.

Indledende
• Baggrund for og hensigt med artikel og bog
• Enshed og forskellighed i forhold til biologiske familier og
adoptivfamilier herunder fordomme, hypoteser og fortolkninger adoptivfamilien kan møde

Viden som fundament
• Det adopterede barns start på livet
• Basal viden om stress som „kemisk proces“, om sansebearbejdning og sensitivitet – set i relation til koncentration, opmærksomhed, selvregulering og læring
• Lidt om sprog, sprogskifte, at læse og skrive – og lidt om
fremmedsprog
• Tilknytning, relationer og strategier, barnet kan have med sig
• Sorg gennem forskellige aldre
• Tid, tro, tillid og tålmodighed fra skolestart til – slut

Skole/hjem samarbejde
• Hvad skal der til i forhold til skolestart og gennem skoleforløbet? Fra basal viden til samarbejde
• „Dos og dont’s“ – udsagn og handlinger som „lukker“ eller
„åbner“ for samarbejde
• Samarbejde over tid …

Charlotte Broberg er mor til to adopterede børn. Uddannet fysioterapeut. Har siden 1998 arbejdet med neurorehabilitering,
hjernens mulighed for læring. Siden 2009 arbejdet som leder i
Klinik for Ergo- og fysioterapi, Rigshospitalet.
• Artikel: „Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn“, fagbladet Folkeskolen, november 2010.
Oversat til „Et vanligt, tidligt omsorgssviktet adoptert barn“,
Adopsjonsforum Norge, december 2011.
• Bog: „Adopterede børn med tidligt omsorgssvigt“, Dansk Psykologisk Forlag, november 2011.
• Oplæg på BogForum og for A&S.

Tilmelding og pris
GRATIS for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 50.
Vi sørger for kaffe/the, kage og vand.
Bindende tilmelding skal ske senest den 28. september 2015
til: adoption.midtogvestsj@gmail.com
I mailen skal oplyses deltagernavn/e, mobilnr., og medl.nr.,
som findes bag på bladet!
Efter bekræftelsesmailen er modtaget, skal deltagergebyret for ikke-medlemmer straks indsættes på vores konto 0520438918, hvorefter tilmelding er endelig registreret! HUSK navn
i meddelelsesfeltet.
Kontaktperson: Lene Borg. Tlf. 40 60 92 01 eller pr. mail:
adoption.midtogvestsj@gmail.com
Bestyrelsen i LF Midt-og Vestsjælland

ANNONCE

ANNONCE

Kulturrejse til Korea
Grupperejse uge 41-42 i oktober
Seoul · Jeonju · Hwaeom Tempel
Busan · Gyeongju · Seoraksan · Seoul
Korea Klubben arrangerer kulturrejser henvendt til adopterede og
adoptivfamilier.

Rejse infomøder
Vi afholder jævnligt infomøder
om rejsen.

I samarbejde med Meari Travel
tilbyder Korea Klubben et unikt
og familievenligt rejseprogram.
Programmet er skræddersyet til en
gruppe på 15-20 deltagere med
koreansk guide, dansk rejseleder,
egen bus og kvalitetsindkvartering.

For tilmelding kontakt:
kulturrejse@koreaklubben.dk
Læs mere om kulturrejsen på:
www.koreaklubben.dk

For yderlige information kontakt: kulturrejse@koreaklubben.dk
www.facebook.com/kulturrejseKorea

China Homeland Tours 2015 & 2016
Private, Small Groups & Tailored Tours
We offer:
Visit the orphanage where your child lived
Experience Chinese culture through fun activities for your kids
Flexible tour schedule and arrangement according to your needs
Professional English-speaking guide who knows about China and adoption
More details: www.leadtochina.com/travel/adoption

Contact us
Tel: 0086-551-65355416
E-mail: service@leadtochina.com
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LOKALFORENINGER
Her finder du din lokalforening. Ikke alle har
hjemmesider.
Er du i tvivl om dit tilhørsforhold, så se under
adresser og links på wvw.adoption.dk

Lokalforeninger i Region Nordjylland
Nordjylland
Else Jungersen Overbye, Parallelvej 12, Nørhalne,
9430 Vadum
Web: nordjylland.adoption.dk
Mail: nordjylland@adoption.dk
Tlf.: 98 17 17 11
Lokalforeninger i Region Midtjylland
Gudenåen
Mona Østergård, Sanglærkevej 12, Mønsted,
8800 Viborg
Web: gudenaaen.adoption.dk
Mail: gudenaaen@adoption.dk
Tlf.: 86 64 61 72
Vestjylland
Charlotte Christensen, Ringkøbingvej 1,
7400 Herning
Web: vestjylland.adoption.dk
Mail: vestjylland@adoption.dk
Tlf.: 97 21 18 78

Østjylland
Jeanette Lyk, Langballevej 14, 8320 Mårslet
Mail: oestjylland@adoption.dk, tlf.: 61 28 76 63
Web: oestjylland.adoption.dk
Lokalforeninger i Region Syddanmark
Sydvestjylland
Jørn K. Pedersen, Hesselhøj 5, 7100 Vejle
Web: sydvestjylland.adoption.dk
Mail: sydvestjylland@adoption.dk
Tlf.: 60 82 04 35
Sydøstjylland
Ulla Grau, Hydevadvej 28, 6270 Rødekro
Mail: sydoestjylland@adoption.dk
Tlf.: 74 69 38 13
Fyn
Lise A. Rønsholt, Herluf Trolles Vej 373, 5220 Odense SØ
Web: fyn.adoption.dk
Mail: fyn@adoption.dk
Tlf.: 61 30 38 19

Midt- og Vestsjælland
Lene Borg, Tveje-Merløse 28, 4300 Holbæk
Web: midtogvestsjaelland-adoption.dk
Mail: midtogvestsjaelland@adoption.dk
Tlf.: 59 43 92 01
Lokalforeninger i Region Hovedstaden
København
Kurt Nielsen, Lyshøj Allé 15, 3 tv., 2500 Valby
Web: koebenhavn.adoption.dk
Mail: koebenhavn@adoption.dk
Tlf.: 21 35 40 20
Københavns Omegn
Lene Brydensholt, Virum Stationsvej 200, 2830 Virum
Web: koebenhavnsomegn.adoption.dk
Mail: koebenhavnsomegn@adoption.dk
Tlf.: 26 60 15 01
Nordsjælland
Lis Harmundal
Mail: nordsjaelland@adoption.dk

Lokalforeninger i Region Sjælland
Sydsjælland
Pia Thomsen, Faunedalen 12, 4700 Næstved
Mail: sydsjaelland@adoption.dk
Tlf.: 31 72 01 02

Bornholm
Maja Lund Hansen, Almindingsvej 32, 3720 Aakirkeby
Mail: bornholm@adoption.dk
Tlf.: 56 97 25 52, mobil: 23 45 77 03

Indien
Svend Erik Holm, tlf. 64 47 38 35
sve@holm.mail.dk
www.123hjemmeside.dk/indiengruppen

Sydafrika
Laila Broberg
Rebekkavej 12, 1. sal, 2900 Hellerup, tlf. 61 79 48 08
landegruppesydafrika@gmail.com
www.landegruppesydafrika.dk

LANDEGRUPPER/INTERESSEGRUPPER
Bolivia
Anette Buch-Illing, bolivia@adoption.dk
Sanne Otbo, juelotbo@yahoo.dk
Jeanette Kristensen, jeak@privat.tele.dk
http://bolivialandegruppen.dk
Bulgarien
Anna Maria Poulsen
amfp57@gmail.com
bulgarien.adoption.dk
Burkinagruppen
Benedikte Lohse
Kollundvej 38, 2770 Kastrup, tlf. 30 79 29 98
bmlohse@hotmail.com
burkinagruppen.dk
Colombia
Kate Nielsen
tlf. 56 14 28 16
colombialandegruppen@gmail.com
www.holagominisite.dk

Kaliningrad/Moskva
Helle Pedersen, tlf. 97 17 31 01
Kina
Søren Lodberg
Hjortevej 17, 7100 Vejle, tlf. 60 74 12 50
formand@kinaforeningen.dk, www.kinaforeningen.dk
Landegruppe for Sydkorea
Sisse Jacobsen, Engdraget 25, 3450 Allerød
tlf. 30 23 34 08
info@landegruppe-sydkorea.dk
www.landegruppe-sydkorea.dk
Nepal
Hanne og Hans Doktor
tlf. 75 65 48 36, hanne.veis@adr.dk

Danmark
Lau Rasmussen
Stenløkkevej 43, 5450 Otterup, tlf. 29 86 55 56
www.danskadoption.dk (mail via hjemmesiden)

Nigeria
Medlemskontakt: Yvonne Hegaard Hansen
yvonnehegaard@hotmail.com, tlf. 29 64 17 04
www.nigeriaadoption.dk

Ecuador
Sanne Hasseris
sanne@helsingevej.dk, www.ecuadorklubben.dk

Peru
Anette Bach Jensen
Oksebjerg 2, 8700 Horsens, tlf. 29 61 68 57
eller 76 27 67 89
anetteulrik@stofanet.dk

Etiopien
Jens L. Tranholm Damkjær
tlf. 86 29 20 28
jensld@mail.dk, www.etiopien-foreningen.dk
Guatemala
Anni Bech Nielsen
tlf. 47 52 77 76
Hviderusland
www.hvideruslandklubben.dk

22 Adoption & Samfund

Rumænien
Lars Birk Sørensen
tlf. 86 41 51 13
larsbirk@skylinemail.dk, www.rumania.adoption.dk
Sri Lanka (Dansk Sri Lanka Forening)
Henrik Sloth
Syrenvej 3, 6600 Vejen
tlf. 28 73 50 51
fryds@os.dk, dansksrilankaforening@gmail.com
www.dansksrilankaforening.dk

Thailand
Mette Juul Andersen
Vangeleddet 32, 4760 Vordingborg, tlf. 21 60 19 56
vangeleddet32@hotmail.com
Tjekkiet
Anne-Lise Balle
Lucernevej 16, 5210 Odense NV, tlf. 29 40 91 95
tjekkiet@adoption.dk
tjekkiet.adoption.dk
Vietnam
Jeanett Stefansen
Teglværksbakken 31, 2900 Hellerup, tlf. 35 55 78 74
jeanett.jeppe@gmail.com
www.vietnamadoption.dk

Interessegrupper
Bal Vikas Venner, Indien
Annette Havemann Linnet, tlf. 49 19 09 13
Hanne Juhl Holm, tlf. 26 36 27 23
www.balvikas.dk, info@balvikas.dk
Colombia – Fanas venner
Ulla Gehlert, Julagervænget 22, 5260 Odense S,
tlf. 66 15 10 98, sugehlert@yahoo.dk
Eneadoptanter (GEA)
Gitta Wörtwein, tlf. 40 93 11 03
geagitta@gmail.com
Maria Thomasson, tlf. 26 25 20 22
mariath9@gmail.com
Børnehjemmet Palna, Indien
Mette Thomsen, tlf. 38 28 50 25
Gruppen af adoptivforældre til børn med handicap
Bernadette Marsh
bernadettemarsh@gmail.com

HVEM KAN JEG SPØRGE?
Der er flere veje til hjælp – alle adoptanter, adopterede, fagpersoner og andre med spørgsmål er velkomne
til at ringe. Det er gratis og anonymt, og medlemskab af foreningen er ikke nødvendigt. Adoption & Samfund
har rådgivere, der vejleder forud for adoptionen, efter hjemtagelsen af barn og op igennem opvæksten,
hvis du støder på problemer i forbindelse med institution, skole, familie, eller hvis du har brug
for en psykolog eller et godt lægeligt råd.

SAGSRÅDGIVERE
Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål om adoption og
rådgiver i alle faser af adoptionsprocessen fra de første overvejelser
om adoption, til adoptionsbevillingen er givet.

Hvornår er det
tidlig pubertet?

Kan man skifte
sagsbehandler?

FAGLIGE RÅDGIVERE OG TEMARÅDGIVERE
Her kan du få hjælp, hvis du støder på problemer i forbindelse med
institution, skole, familie, eller hvis du har brug for en psykolog eller
et godt lægeligt råd. Andre temaer kan være adoption af større
børn, teenagere i hjemmet eller eneadoption.

ADOPTIONSLINJEN
På Adoptionslinjen stiller voksne adopterede sig til rådighed
for dine spørgsmål.

Hvordan er
det at rejse
tilbage?

EKSTERNE RÅDGIVERE
Har du brug for længerevarende behandling, en bisidder til
et møde eller andet, som ligger ud over den anonyme gratisrådgivning, kan du på denne liste finde en oversigt over
fagpersoner med særlig adoptionsviden. Du skal regne med
at betale for denne hjælp.

POST ADOPTION SERVICES

http://goo.gl/Ngicjj

http://goo.gl/8rXoe1

Du kan finde den komplette liste
over rådgivere på vores hjemmeside:

PAS er et offentligt tilbud til dig, der har hjemtaget barn
inden for de sidste fem år. Der er en mindre egenbetaling.
Tilbuddet varetages af Ankestyrelsen.

www.adoption.dk

Er du i tvivl om, hvilken rådgiver du skal
bruge, eller kan du ikke finde kontaktinformationerne, så ring til foreningstelefonen 65 92 00 18 eller send en mail til
foreningen@adoption.dk. Rådgivningskoordinatoren kan også hjælpe med at
finde frem til den rette rådgivning – send
en mail til radgiv@adoption.dk.
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ID-nr: 46528
Afs: Adoption & Samfund, Medlemsadministrationen, Vestergade 12, 2. sal, Postboks 13, 6200 Aabenraa

ADOPTIONSKALENDER

Husk, du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen
Dato

Tid og sted

Arrangement

Arrangør/kontakt

27.06.2015

Kl. 10.00
Københavns Zoo, Roskildevej 38, 2000 Frederiksberg

Østtræf i Københavns Zoo

Koreatrolde
Tilmelding: koreatrolde@koreatrolde.dk

08.09.2015

Kl. 19.00-20.30
Nordatlandisk hus, Nord
atlantisk promenade 1,
5000 Odense C

Arrangement for kommende adoptanter
Et uformelt forum om udfordringerne ved at
være kommende forældre. Mulighed for at
sparre med hinanden og dele tanker m.m.
fyn-adoption.dk/kommendeadoptanter.html

LF Fyn
Bo Mohr Morberg
Tilmelding: bomohrmorberg@gmail.com
Pris: 50 kr.

08.09.2015

Kl. 19.30
Frederiksborg Centret,
Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Generalforsamling i LF Nordsjælland

LF Nordsjælland
nordsjaelland@adoption.dk

22.09.2015

KL. 18.30
Tornbjerg kirke, Skærm
hatten 1, 5220 Odense SØ

Generalforsamling i LF Fyn
adoption.dk/aogssys/wp-content/
uploads/2015/05/LF-Fyn-Generalforsamling-22.9.15.pdf

LF Fyn
Lise Almind Rønsholt
Tilmelding: lise@igosda.dk

24.09.2015

Kl. 18.30
Koustrupgård, Koustrup
Allé 3, 7400 Lind

Generalforsamling i LF Vestjylland
as-vestjylland.dk/velkommen

LF Vestjylland
Charlotte Christensen
Tilmelding: char135@dblit.dk, tlf. 40 56 28 43

24.09.2015

Kl. 19.30
Restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, Vordingborg

Generalforsamling i LF Sydsjælland
sydsjaelland-adoption.dk

LF Sydsjælland
Pia Thomsen, tlf. 31 72 01 02
Tilmelding: sydsjaelland@adoption.dk

26.09.2015

Kl. 10.00-18.00
Odense Mødecenter,
Buchwaldsgade 48, 5000
Odense

Kursus for bedsteforældre og andre nære
relationer til adopterede og deres familier
Om den særlige situation at være tæt på det
adopterede barn og dets forældre.

PAS-konsulenterne Karen Fabricius Hansen
og Michel Goju
Tilmelding: kontakt@karenfabricius.dk
Pris: 1.100 kr.
Kontonr.: 6610 0001767702
Info: Karen Fabricius Hansen, tlf. 26 28 42 13,
Michel Gorju tlf. 30 24 47 64

27.09.2015

Kl. 11.00 – Sted følger senere

Generalforsamling i LF Københavns og Omegn

LF København og Omegn

29.09.2015

Kl. 19.00-22.00
Holsted Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted

Foredrag og generalforsamling
i LF Sydvestjylland
Foredrag af Monica Lorenzo Pugholm,
adoptant, antropolog og forfatter til bogen
„Barnløshed, adoption og et kulørt familieliv
– fra din mave til din favn“.

LF Sydvestjylland
Lilian Vigtoft-Jessen
Tilmelding: sydvestjylland@stofanet.dk

03.10.2015

Kl. 13.00-15.30
Nørhalne Skole, Bygaden
24, Nørhalne, 9460 Vadum

Generalforsamling i LF Nordjylland
+ foredrag og film v/ Shital Andersen
Generalforsamling og foredrag/film
„Med i Sporløs – og hvad så?“
www.adoptionnordjylland.dk

LF Nordjylland
Jens Næsby, tlf. 20743725
Tilmelding: adoptionnordjylland@sol.dk

06.10.2015

Kl. 18.30-21.30
Ringsted Sportscenter,
Tværallé 8, 4100 Ringsted

Generalforsamling og foredrag
i LF Midt- og Vestsjælland
Generalforsamling og foredrag v/ Charlotte
Broberg: „Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn“. Se mere på
www.adoption.dk

LF Midt- og Vestsjælland
Lene Borg, tlf. 40609201
Tilmelding: adoption.midtogvestsj@gmail.com

08.10.2015

Kl. 18.00-21.00
Neuro-Team, Store Torv 10,
3. sal, 8000 Århus C

Generalforsamling i LF Østjylland

LF Østjylland
Jeanette Lyk
Tilmelding: jl@adoptionoj.dk, tlf. 61 28 76 63

08.10.2015

Kl. 18.30-21.30
Danhostel, Holingknuden 2,
7400 Herning

Tilbagerejse – foredrag med Ina Dulanjani
Dygaard og Jens Damkjær
as-vestjylland.dk/velkommen

LF Vestjylland
Charlotte Christensen
Tilmelding: char135c@dblit.dk

09.10.2015 11.10.2015

Kl. 16.00
Kajestenhuset, Røsnæsvej
225 A, 4400 Kalundborg

Bulgarientræf
3 dage med hygge, samvær og sjov for alle
aldre. Bulgarienforeningens generalforsamling.
adoption.dk/aogssys/wp-content/
uploads/2015/05/Bulgarien-træf-2015.pdf

Bulgarienforeningen
Anna Maria: amfp57@gmail.com
Inger: i.l.soerensen@youmail.dk

22.10.2015

Kl. 19.00-21.30 Mødecenter
Odense, Buchwaldsgade
48, 5000 Odense C
(Skibhus 17.48)

Boost dit barns selvværd
og lær det at kende imens
Foredrag v/familievejleder Christina Abildgaard
adoption.dk/aogssys/wp-content/uploads/
2015/05/LF-Fyn-Marte-Meo-22.10.15.pdf

LF Fyn
Lise Almind Rønsholt, lise@igosda.dk
Tilmelding: Ulla Gehlert, usgehlert@yahoo.dk,
tlf. 66 15 10 98

25.10.2015

Kl. 13.00-16.00
Seaport – Café & Bowling,
Strandvejen 7,
9000 Aalborg

Pizza og bowling
www.adoptionnordjylland.dk/64324306

LF Nordjylland
Jens Næsby
Tilmelding: adoptionnordjylland@sol.dk,
tlf. 20 74 37 25

31.10.2015

Kl. 13.00-17.00
Ringsted Sportscenter,
Tværalle 8, 4100 Ringsted

Foredrag v/familiebehandler Tanja Vejsnæs
om theraplay
adoption.dk/aogssys/wp-content/uploads/
2015/05/Invitation-Tanja-Theraplay.pdf

LF Midt- og Vestsjælland
Susanne Svensson, tlf. 28102813
Tilmelding: adoption.midtogvestsj@gmail.com

Se flere detaljer om arrangementerne på www.adoption.dk
Optagelse til kalenderen: kalender@adoption.dk

Forkortelser: HB = Hovedbestyrelsen, LF = Lokalforening

