
Åbne 
adoptioner -

hvorfor og 
hvordan?



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



LØRDAG, den 14. november 2015 

Kl. 10:00 Velkomst v/formand Jens Damkjær, hvorefter vores A & S sang skal synges 
Kl. 10:30 Åbningstale v/Almaz Mengesha, forfatter til bogen ”Hyæner i natten” 
Kl. 11:00 ”Vores vej til en åben adoption” v/adoptant Dorthe K. Olsen 
Kl. 11:45 Afsluttende dialog om formiddagens oplæg 

Kl. 12:00 Frokost i restauranten 

Kl. 13:00 Åbne adoptioner – set fra et oprindelseslands synspunkt v/cand. psych. Wondim Belachew Bezie, der er leder af  
projektet 121Ethopia i Addis Ababa i Etiopien 

Kl. 14:00 Oplæg v/producer Shital Andersen, Adoption i Fokus, hvor Shital fortæller om den indsigt, hun har fået omkring 
åbenhed i adoption ved sin produktion af 3 små film for Ankestyrelsen 

Kl. 15:00 Kaffepause
Kl. 15:15 Paneldebat, der tager udgangspunkt i ”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan?” 

Følgende personer vil sidde i panelet: 
Shital Andersen, Almaz Mengesha, Ina D. Dygaard, Øystein Gudim (Adopsjonsforum, Norge), Trine Torp 
(Socialistisk Folkeparti), Robert Jonasen (DIA), Catarina Söderberg og Bianca Kupari (Rädda Barnen, Finland) 
Moderator: Jens Damkjær 

Kl. 16:45 Afslutning af dagens program for indbudte gæster 
Kl. 17:00 Forskellige Workshops 

Kl. 18:00 Pause 

Kl. 19:00 Middag i Restauranten 
Kl. 20.30 Underholdning – og herefter hyggeligt samvær 



Søndag d. 15. november 2015 

Kl. 08.00 Morgenmad i Restauranten 
Kl. 09.00 Introduktion til dagen v/formand Jens Damkjær og A & S – sang 
Kl. 09.15 Oplæg - om frivillighed og hvordan vi kan tænke Adoption & Samfunds arbejde og  

organisering ind i tidsånden Anno 2015 og fremadrettet v/Irene Tranholm Damkjær, 
konsulent for ”Stafet for Livet” hos Kræftens Bekæmpelse 

Kl. 09.45 Cafédialog og rådgivning til HB om det videre arbejde i foreningen. 

Kl. 10.45 Pause 

Kl. 11.15 GENERALFORSAMLING 
Kl. 13.15 Afslutning af Landsmødet-og Landsgeneralforsamlingen 2015, hvorefter der er sandwich, 

inden vi siger farvel og tak for denne gang



Resultater

• Det særlige børnetilskud til 
eneadoptanter

• PAS 0 – 18 år, voksne adopterede, 
adoptivfamilier

• Adoptionsforskning
• Formidling af adoptionsfaglig 

viden til fagprofessionelle
• Kvalitetssikring af 

adoptionsformidlingen
• (Nye rammer for 

adoptionssystemet i Danmark, ny 
adoptionslov)



DanAdopt AC I alt

Bulgarien 2 0 2

Burkina Faso 0 5 5

Colombia 0 4 4

Etiopien 0 14 14

Filippinerne 2 0 2

Indien 3 1 4

Kenya 3 5 8

Kina 0 8 8

Korea 6 0 6

Madagaskar 0 3 3

Nigeria 0 3 3

Peru 0 1 1

Senegal 3 0 3

Sydafrika 13 22 35

Taiwan 0 4 4

Thailand 7 4 11

Tjekkiet 0 8 8

Vietnam 2 1 3

Total 41 83 124

Hjemtagne børn i 2014 fordelt på 
organisation
(Kilde: De formidlende organisationer)



Bekendtgørelse af konvention 
af 29. maj 1993 om beskyttelse 
af børn og om samarbejde med 
hensyn til internationale 
adoptioner

De stater, som har undertegnet denne 
konvention, og som erkender, at et barn for 
at kunne opnå en fuldstændig og 
harmonisk udvikling af sin personlighed bør 
vokse op i et familiemiljø i en atmosfære, 
der er præget af glæde, kærlighed og 
forståelse,

erindrer om, at hver stat bør prioritere at 
træffe passende foranstaltninger for at 
sikre, at barnet kan forblive i dets 
oprindelige familie,

erkender, at international adoption 
kan frembyde fordelen af en varig 
familie til et barn, til hvem der ikke 
kan findes en egnet familie i dets 
oprindelsesstat,

er overbeviste om nødvendigheden 
af at tage skridt til at sikre, at 
internationale adoptioner 
gennemføres til barnets bedste og 
med respekt for dets 
grundlæggende rettigheder, 

samt at hindre børnebortførelser, 
salg af eller handel med børn.



KAPITEL II
VILKÅR FOR 
INTERNATIONALE 
ADOPTIONER
Artikel 4

En adoption inden for 
konventionens 
anvendelsesområde, kan kun 
finde sted, såfremt de 
kompetente myndigheder i 
oprindelsesstaten:

a) har fastslået, at 
barnet kan 
bortadopteres;

b) har fastslået, at 
international adoption 
er til barnets bedste 
efter behørigt at have 
undersøgt mulighe-
derne for barnets 
anbringelse i 
oprindelsesstaten.



Adoptionsloven

§ 2. Adoption må kun 
bevilges, når den efter 
foretagen undersøgelse 
kan antages at være til 
gavn for den, som ønskes 
adopteret



Johan Ripås, SVT Afrikakorresponden

Hvad er det egentlige 
behov for international 
adoption?

Behovet är stort
Utländsk adoption har varit tillåten i Kenya 
sedan 2002. Behovet är stort. Efter HIV-
vågen som drabbade Kenya hårt finns över 
en miljon föräldralösa barn.

Ett par hundra tusen finns på barnhem. 
Men bara några hundra har adopterats 
bort till föräldrar från andra länder, enligt 
siffror jag fått från personer som har god 
insyn i processerna.
(Mardröm för de svenska familjerna 23. augusti 2015 
SVT Nyheter)







Socialdynamik 
og adoptionssamarbejde

1) Grundantagelsesgruppeniveau
- Angst (Vilkårlighed)
- Kamp/flugt-grupper
- Afhængighedsgrupper
- Kærlighedsgrupper
- Ubevidst

2) Arbejdsgruppeniveau 
- Mål 
- Rammer (time, task and territory)
- Bevidsthed
- Tryghed





Globalisering

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

Verdensborgeren som pædagogisk ideal 2005,15)
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Mål for fremtiden

• Fjernelse af 26-årsreglen
• Et tættere og mere 

gensidigt, kulturelt 
nysgerrigt, respektfuldt 
mellemfolkeligt 
adoptionssamarbejde 
mellem oprindelses-
landene og Danmark

• Åbenhed i adoptioner



Identitetsfortællingen
og åbne adoptioner

• At kunne forbinde fortid, 
nutid og fremtid i en helstøbt 
attraktiv fortælling om sig selv

• Åbenhed i adoption som 
grader af muligheder for 
information og kontakt



Åbne adoptioner og 
mellemfolkeligt
respektfuldt samarbejde

Fælles åben, nysgerrig og 
samarbejdsorienteret dialog 
om adoptionens positioner

med barnets trivsel i centrum

Hvor voksne på tværs af 
grænser tager ansvar og 
handler





Oplæg til paneldebat med temaet 
”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan”?

Vi oplever i Adoption & Samfund, at mere åbenhed i fremtidens adoptioner vil 
kunne understøtte adopteredes identitetsdannelse og grundlag for at vokse op som 
hele mennesker. 

Vi oplever også, at åbenhed i adoptioner kan være forbundet med stor 
kompleksitet, mange følelser og mange spørgsmål, og det derfor er vigtigt at 
behandle dette tema nuanceret, med respekt og med så meget viden som muligt.

Oplæg 2 min.

1. Hvad forstår du ved en åben adoption?
2. Hvordan kan højere grad af åbenhed i adoptioner fremme adopteredes trivsel?
3. Er der forhold i åbne adoptioner, der kan hæmme adopteredes trivsel?


