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Hovedbestyrelsens beretning for perioden juli 2015-juni 2016
Politik
I 2016 er der afsat 13,2 mio. kr. til arbejdet med adoption, og i 2017 et næsten lige så stort
beløb på 11,5 mio. kr. I alt blev der afsat 39,1 mio. kr. til adoptionsarbejde frem til og med
2017 i ”Aftalen om et nyt adoptionssystem i DK”, der blev indgået af næsten alle de
politiske partier i Folketinget den 2. oktober 2014. I de følgende år er der fast afsat 8,5
mio. kr. årligt.
Vi har fået meget for disse penge fx statsfinansieret PAS fra 0 – 18 år, adoptionsforskning
ved SFI og adoptionsformidling til fagprofessionelle som lærere, pædagoger og
sagsbehandlere. Vi skal ikke mange år tilbage, før vi næsten ikke turde drømme om, at
Danmark kunne stille denne støtte til rådighed. I dag tænker vi måske ikke længere så
meget over, at vi har disse adoptionsfaglige tilbud, men de er ingen selvfølge. Det er
vigtigt at huske på. PAS, adoptionsforskning og adoptionsfaglig formidling havde vi aldrig
fået uden et vedholdende politisk arbejde fra Adoption & Samfunds side.
Adoptionsscenen har forandret sig. Vi har i dag én formidlende organisation, Danish
International Adoption (DIA) og Ankestyrelsen skal godkende hver enkelt formidlingsaftale
om adoption af et barn til danske forældre. Formidlingen er faldet til under hundrede børn
årligt, og gebyrerne er steget til næste 300.000 kr. for et barn, alt afhængigt af hvilket land
der samarbejdes med. Samtidig skal kommende adoptanter godkendes under nye
godkendelsesrammer. Alt dette giver Adoption & Samfund nye udfordringer og gode
grunde til at fortsætte det politiske arbejde for adopteredes og adoptanters vilkår i det
danske samfund.
I det forgangne år har vi i højere og højere grad fokuseret på de nye godkendelsesrammer. De er så brede, at det er vanskeligt for kommende adoptanter at forberede sig
på, hvilket barn de skal tage i mod. Er det et etårig eller et næsten fireårigt gammelt barn?
Har det fysiske udfordringer som klumpfod eller læbe-gane-spalte? Er det for tidligt født?
Vi frygter, at kommende adoptanter ikke er ordentligt forberedt på forældreopgaven, med
skibbrudne familier til følge. Her er brug for en indsats.
Formidlingen af børn til adoption er faldet markant, men der er intet, der tyder på et
egentligt faldende behov for nye familier. Ankestyrelsen har et meget stort fokus på, at de
juridiske forhold naturligvis skal have en høj kvalitet. Men A&S savner gensidig kulturel
forståelse fra dansk side i vore internationale samarbejdsrelationer om adoption.
Kulturforståelse er fundamentet for at opbygge tillidsfulde relationer om international
adoption, undgå ulovlige forhold og sikre international adoptionssamarbejde i fremtiden.
Her er brug for en indsats.
I oktober 2016 annoncerede DIA gebyrstigninger på helt op mod 50.000 kr. for nogle
kommende adoptanter. De samlede administrations-, gebyr- og hjemtagelsesgebyrer
ligger i dag på omkring 300.000 kr. efter tilskud fra staten på ca. 50.000 kr. De fleste
adoptanter må tage lån for at klare denne udgift, og har dermed et mindre dagligt
rådighedsbeløb. Adoptivbørn er således dårligere stillede end biologiske børn, og det er

kun den økonomisk velstillede del af den danske befolkning, der har råd til at stifte en
adoptivfamilie. Det er uacceptabelt. Gebyrerne skal reduceres betydeligt. Her er der også
brug for en indsats.
Landsmødet 2015
Landsmødet havde temaet ”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan?” og blev afholdt i
weekenden den 14. og 15. november 2015 på Hotel Hedegaarden i Vejle.
For første gang i foreningens historie havde vi inviteret gæster fra både Finland, Norge og
Etiopien for at høre om deres erfaringer med åbne adoptioner. Formand Jens Damkjær
bød velkommen til de 55 fremmødte medlemmer og gæster, hvorefter vores A&S sang
blev sunget, akkompagneret af formanden på guitar! Åbningstalen blev holdt af Almaz
Mengesha, der er adopteret fra Etiopien og forfatter til bogen ”Hyæner i natten. Almaz
fortalte sin gribende historie.
Herefter kom Dorthe K. Olsen med et kort oplæg om sin og sin mands Rasmus' vej til
en åben adoption, hvorefter der var dialog med de øvrige deltagere.
Efter frokosten fortalte cand.psych. Wondim Belachew Bezie, der er leder af projektet
121Ethopia i Addis Ababa i Etiopien, om åbne adoptioner – set fra et oprindelseslands
synspunkt.
Herefter var der oplæg af producer Shital Andersen, Adoption i Fokus, hvor hun
fortalte om den indsigt, hun har fået omkring åbenhed i adoption ved sin produktion af 3
små film for Ankestyrelsen. Shital havde følgeskab af en ung national adopteret pige,
Anne Eske Jensen, der har medvirket i en af de 3 film. Anne fortalte om sin åbne adoption.
Senere var der paneldebat, der tog udgangspunkt i temaet ”Åbne adoptioner – hvorfor og
hvordan?”
Formand Jens Damkjær var moderator og følgende personer sad i panelet: Shital
Andersen, Adoption i Fokus, forfatter Almaz Mengesha, Ina D. Dygaard, tidl. formand for
A&S – Ungdom, Øystein Gudim fra Adopsjonsforum i Norge, Trine Torp, MF, Socialistisk
Folkeparti, Robert Jonasen, Danish International Adoption - DIA, Catarina Söderberg og
Bianca Kupari fra Rädda Barnen, Finland og Wondim Belachew Bezie fra 121Ethopia
Eftermiddagen sluttede af med nogle forskellige workshops.
Om aftenen var der middag i restauranten, hvorefter der var underholdning med
KollingStomp, og herefter var der hyggeligt samvær til ud på de små timer.
Om søndagen var der introduktion til dagen ved formand Jens Damkjær, hvorefter vi sang
vores A & S – sang, igen akkompagneret af formanden på guitar. Herefter var der oplæg
med Irene Tranholm Damkjær, konsulent for ”Stafet for Livet” hos Kræftens Bekæmpelse,
der gav sit bud på ”Frivillighed og hvordan vi kan tænke Adoption & Samfunds arbejde og
organisering ind i tidsånden Anno 2015 og fremadrettet”. Herefter var der cafédialog og
rådgivning til HB om det videre arbejde i foreningen, hvorefter et fantastisk spændende
landsmøde sluttede.

Adoptionsdialogens Dag 2016
Adoptionsdialogens Dag blev i år afholdt 18. maj i Festsalen på Nationalmuseet i
København. Årets tema var ”Åbne adoptioner – Erfaringer og fremtid” og skulle hjælpe
med at få sat fokus på vigtigheden i at kunne forbinde fortid, nutid og fremtid i en helstøbt
attraktiv fortælling.
Vi ser i Adoption & Samfund netop dette, som et af de vigtigste elementer for at
understøtte adopteredes identitetsdannelse og grundlag for at vokse op som hele
mennesker. Åbenhed i adoptioner kan være forbundet med stor kompleksitet, mange
følelser og mange spørgsmål, og det er derfor vigtigt at behandle dette tema nuanceret,
med respekt og med så meget viden som muligt. På denne dag havde vi derfor samlet et
bredt panel bestående af fagfolk og adopterede. Der var godt og vel 60 deltagere som ud
over medlemmer fra Adoption & Samfund også talte repræsentanter fra Koreklubben, SFI,
Dansk Socialrådgiver Forening, IKAA, DIA og Tænketanken Adoption.
Efter Jens Damkjær bød velkommen gik Monica Lorenzo Pugholm, antropolog og
adoptivmor på talerstolen. Hun lagde ud med at udfordre os på, hvad vi mener med
åbenhed ved at stille nogle meget simple, men vigtige spørgsmål: Hvad mener vi med
større åbenhed? Åbenhed om hvad og for hvem? Åbenhed hvornår & under hvilke
omstændigheder?
Monica udfordrede os til at være åbne for at tænke anderledes om den attraktive fortælling
og lade vores børn være med til at definere, hvad der for dem er den attraktive fortælling.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at kigge ud i verdenen og lære af andre kulturer.
Efter Monica gav vi ordet til Diego Bønke og Anne Nim Pedersen, som begge er
adopterede, men med forskellig tilgang til åbenhed. Diego opsøgte selv sin biologiske
familie, og for ham var det en nødvendighed for at kunne se sig selv i en helhed, mens
Anne oplevede at en henvendelse fra sin biologiske familie var en unødvendig forstyrrelse
i livet, og hun stillede os spørgsmålet: Hvem er åbenheden for? Både Diego og Anne
pointerede, at det er vigtigt at lytte til den adopteredes behov, når vi taler om åbenhed, og
selvom Anne så det som en forstyrrelse, så var det stadig en oplevelse af møde biologisk
familie, som man kan spejle sig i udseendemæssigt.
Efter de mere personlig beretninger gik Flemming Bøchmann Andersen, konsulent og
adoptivfar på talerstolen sammen med Niels Barkholt, næstformand Dansk
Socialrådgiverforening for at starte en drøftelse om, hvilke rettigheder børn, som i
Danmark bliver bortadopteret uden samtykke, skal have. Bortadoption uden samtykke er
et stort indgreb i barnets og den biologiske families liv og skal altid træffes ud fra barnets
tarv. Adoption uden samtykke kan i visse situationer være det bedste for et barn i socialt
udsatte positioner og kan for det enkelte barn være med til at skabe stabilitet, sikkerhed og
varige og stabile relationer. Som loven er i dag, så er der ikke åbnet op for at adoptioner
uden samtykke gennemføres med mulighed for at fastholde kontakt til biologisk familie, og
Flemming og Niels ser derfor gerne loven ændret. I den efterfølgende paneldebat
kommenterede Trine Torp fra SF dette og kaldte det en ”svipser” i godkendelsen af loven.
I den afsluttende paneldebat modereret af Christa Leve Poulsen med repræsentanter fra
henholdsvis Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti repræsenteret
samt fagfolk, A&S, adopterede og DIA var der enighed om, at vi mangler erfaringer på

området, og at det hele tiden er vigtigt at lytte til den adopterede, for alle er forskellige og
hvad der er rigtigt for én, er nødvendigvis ikke rigtigt for en anden.
Det var en spændende dag, hvor vi fik kastet nogle bolde i luften, som vi nu vil arbejde på
at få grebet.
Magasinet Adoption & Samfund
I 2015 besluttede hovedbestyrelsen at omlægge foreningens blad fra seks numre om året
til et magasin, der udkommer to gange om året. Der blev ansat en freelanceredaktør, Anna
Bridgwater, til at redigere magasinet. Magasinet er nu udkommet tre gange: i efteråret
2015 og i forår og efterår 2016. Den nye udgivelsesfrekvens betyder, at magasinet i
mindre grad end de tidligere blade kan fungere som kalender og annonceringsplatform for
foreningens og lokalforeningernes arrangementer og øvrige aktiviteter. Dette behov
imødekommes i stedet på digitale medier: adoption.dk, adoption.dk/kalender/ og
foreningens Facebook-aktiviteter: facebooksiden, den offentlige gruppe og den lukkede
gruppe kun for medlemmer. (Se links til disse på adoption.dk)
Derudover vil der blive udarbejdet et nyhedsbrev på mail til at gøre opmærksom på
aktiviteter og andre aktuelle informationer. I forbindelse med dette styrker HB indsatsen for
at få alle medlemmer til at give os deres e-mailadresse, så vi kan sikre medlemmerne den
bedst mulige information. Nyhedsbrevet planlægges at udkomme 4-6 gange om året,
første gang i oktober 2016.
Hovedbestyrelsen ser omlægningen som en styrkelse og professionalisering af
foreningens kommunikationsaktiviteter, og vi har også fået mange positive
tilkendegivelser. Ikke desto mindre vil vi i efteråret 2016 i samarbejde med magasinets
redaktør gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, så vi kan få medlemmernes
tilbagemelding og eventuelle forslag til forbedringer.
Facebookside:
Åben Facebook-gruppe:
Lukket Facebookgruppe:

https://www.facebook.com/adoptionsamfund
https://www.facebook.com/groups/adoptionogsamfund/
https://www.facebook.com/groups/aosmembers/

Nordic Adoption Council
Adoption & Samfund har et sæde i NAC’s bestyrelse, som deles med en finsk
forældreorganisation. Det nordiske samarbejde spiller fortsat en ganske stor rolle for den
fælles nordiske ”adoption approach”, der har som sit klare udgangspunkt, at vi i de
nordiske lande kun ønsker at arbejde med adoption på det højest mulige etiske og
moralske grundlag og med fuld respekt for den biologiske familie og oprindelseslandet.
Af praktiske grunde forsøgte NAC at koordinere sine medlemsmøder med Euradopt, idet
det ofte var samme kreds af deltagere og oplægsholdere, der skulle rejse til møderne. Der
blev derfor i foråret 2016 afholdt en konference i Utrecht i Holland, hvor A&S var
repræsenteret. Efterfølgende holdt Euradopt sit møde, dog uden A&S deltagelse.
NAC vender imidlertid tilbage til sit eget årshjul, og det næste større møde finder sted i
Finland i efteråret 2017.

Årshjul
I enhver forening er der mange opgaver og deadlines at holde styr på, hvis foreningen skal
fungere. Det er der også i Adoption & Samfund. Derfor har Hovedbestyrelsen valgt at
udarbejde et årshjul, der fortæller om opgaverne og de forskellige deadlines. Vi udarbejder
ét til lokalforeninger og ét til lande-og interessegrupper samt ét til Hovedbestyrelsen.
Det er tanken, at årshjulene skal være dynamiske, det vil sige, at de hele tiden er i proces
og kan rettes til, hvis der skulle vise sig et behov herfor. I skrivende stund er vi ikke
færdige med at udarbejde årshjulene. Når det sker, bliver årshjulet sendt ud til
lokalforeninger og lande-og interessegrupper via VIP-listen.
Lokalforeninger
Flere lokalforeninger kæmper desværre med få deltagere til arrangementer, og få
deltagere i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at enkelte lokalforeninger er i dvale, noget
som HB ikke ser på med tilfredshed. Vi vil derfor benytte både landsmødet &
generalforsamlingen til at drøfte med de aktive i foreningen, hvad vi skal gøre fremadrettet
og sætte en ”Task Force” til at se på mulighederne for mere aktivitet rundt om i landet.
Landegrupper/ interessegrupper
Mange landegrupper/ interessegrupper er godkendt til at arbejde under A&S og med
mulighed for at søge tilskud til driften. Der er imidlertid stor forskel på, hvor meget aktivitet
der er i de enkelte grupper, strækkende sig fra helt i dvale til at der f.eks. i Etiopien
gruppen er træf med langt over 100 deltagere. Men det er nok en naturlig proces, i forhold
til hvor og hvornår børn er kommet fra de forskellige lande til Danmark, og familierne er
etableret med kærlighed til et nyt land.
Mødeaktivitet i HB
Siden landsgeneralforsamlingen i 2015 har HB afholdt seks ordinære møder ud over det
konstituerende møde efter generalforsamlingen. I forbindelse med møderne har HB haft
besøg af repræsentanter fra bladets redaktion samt af rådgivningskoordinator Louise
Svendsen, Shital Andersen vedr. samarbejde om et filmprojekt og af Flemming Andersen
vedr. national adoption og tvangsadoptioner. Internt i HB har Administrationsgruppen holdt
et antal møder via Skype eller telefon, typisk halvanden uge før HB-møderne. Endvidere
har Politikerbanden holdt en række telefonmøder.
Adoptionsprisen
Adoptionsprisen bliver ikke uddelt i 2016, da der ikke er indstillet kandidater.
Sekretariatet/medlemsadministrationen
Den 1. november 2015 indledte vi et samarbejde om medlemsadministration og eventuelt
andre opgaver med Jacob Walsøe, Horsens. Det har bl.a. resulteret i en opgradering af
vores medlemsdatabase således at det fremover bliver den nye ON-LINE udgave vi
bruger. Det giver på et tidspunkt mulighed for, at de enkelte lokalforeninger selv kan
trække data fra deres egen lokalforening. To lokalforeninger har kørt forsøget igennem et
stykke tid, og der er nu igangsat et arbejde med, at alle lokalforeninger kan gøre dette.
Samtidig bliver det også muligt, at det enkelte medlem selv kan få adgang til at rette i sine
egne stamoplysninger, herunder også tilmelde/framelde nyhedsbreve.

Medlemsadministrationen har i årets løb indmeldt 60 nye medlemmer. Det er ca. 60% af
alle nye adoptanter sidste år. Et nogenlunde resultat set i forhold til, at der bliver
gennemført færre adoptioner. (Under 100 i hele 2015 og nogenlunde det samme i 2016)
Der er udmeldt ca.170 medlemmer.
Desværre har vi også i år siden opgørelsen set, at ret mange har meldt sig ud, efter at de
har modtaget opkrævning og rykker på medlemskontingentet. Det blev fra 1. juli til 1.
november 2016 til ca. 75 medlemmer, der måtte slettes. Herudover er der en del med
udmeldelsesdato pr. 30 juni 2017. Det betyder, at der i lokalforeningerne nu er under 2600
medlemmer tilbage. Og der kommer næsten ingen nye til (ca. 15 siden 1. juli). Nedgangen
i medlemstallet gør sig gældende hos foreningen. Det belaster økonomien ret kraftigt, og
der må indføres besparelser eller indtægterne må øges på anden vis. Der foreslås derfor
en beskeden kontingentstigning fra 1. juli 2017.
På grund af store stigninger hos Post Danmark er det også blevet væsentlig dyrere at
sende opkrævning med indbetalingskort. Vi ser os derfor også nødsaget til at hæve
beløbet for opkrævning med indbetalingskort til 49 kr.
Vi ønsker stadig e-mailadresser på så mange medlemmer som muligt. Der har derfor atter
været indrykket annoncer i et par blade med opfordring til at meddele eventuelle
ændringer til medlemsadministrationen. Dette har i skrivende stund indtil nu resulteret i alt
for få rettelser. Pt. Har vi e-mailadresser på ca. 75% af vore medlemmer. Der er således
lang vej endnu. Et par lokalforeninger har sendt ud brev til medlemmer med manglende
e-mailadresse. Det har givet så godt et resultat, at de sidste skal kontaktes pr. telefon.
Det er meget vigtig at vi får så mange korrekte e-mailadresser som muligt, da der kun
udkommer 2 “magasiner” årligt. Det skal så suppleres med et antal nyhedsmails til alle
medlemmer. Den første er udsendt i oktober i år, og der forventes udsendt 4–6
nyhedsbreve pr. år.
2015 blev så også året, hvor der blev sagt farvel til den gamle form med 6 blade årligt.
I november 15 udkom det første af vores nye magasin og den anden ultimo april i år.
Vi er i dag ærlig talt stolte over resultatet. En ting, som vi dog ikke er særlig glade for, er
leveringen af magasinet til medlemmerne. Igen for at spare et temmelig stort beløb har vi
ladet Bladkompagniet klare denne opgave. Desværre viste det sig, at en hel del
medlemmer ikke modtog bladet (mellem 25 og 50). Vi tror faktisk ikke, at det kan gøres
bedre med Post Danmark, men vi arbejder på, at det bliver så godt som muligt.
Og så modtog vi ved regnskabets afslutning i år med stor beklagelse - en meddelelse om,
at Ellen ønsker at blive afløst som kasserer ved udgangen af dette regnskabsår.
Vi har efterfølgende haft en forhandling med vores medlemsadministrator om også at
varetage denne opgave fra begyndelsen af næste regnskabsår. Der er ligeledes truffet
aftale med ham om, at lokalforeningerne mod betaling af et mindre beløb, kan få lavet
regnskab og passet kassereropgaven hos ham.

Lokalforening

Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer
Pr 30/6 2016 Pr 30/6 2015 Pr. 30/6 Pr. 30/6 2013 Pr. 30/6
2014
2012
Bornholm
25
25
25
28
27
Fyn
211
231
246
273
268
Gudenåen
205
207
221
244
242
Hovedstaden
326
360
380
393
397
Københavns Omegn
507
258
266
285
285
Midt- og
208
209
220
237
232
Vestsjælland
Nordjylland
245
257
269
286
297
Nordsjælland
Sammenlagt
282
295
310
318
med
Københavns
Omegn
Sydsjælland
157
162
174
177
199
Sydvestjylland
138
149
159
168
204
Sydøstjylland
152
168
175
193
213
Vestjylland
146
146
160
173
182
Østjylland
319
337
363
397
421
I alt

2661

2791

2953

3064

3285

Hertil kommer et antal udenlandske medlemmer + andre medlemmer på ca. 30 stk.
I 2011 var der 3407 medlemmer i lokalforeningerne, i 2010 var der 3454 medlemmer.
Rådgivningen
Rådgivningen har det seneste år undergået visse forandringer for løbende at supplere det
offentlige PAS tilbud.
Vægten på rådgivninger er således lagt på, at støtte forud for adoptionen samt i tiden efter
en adoption og livet igennem at tilbyde rådgivere, der kan give konkrete råd og vejledning
ved fagpersoner og praktikere som lærere, talepædagoger, psykologer, læger og
sundhedsplejersker, adgang til at erfaringsudveksle med erfarne adoptanter samt
muligheden for at tale med en adopteret på Adoptionslinjen.
Derimod har vi droslet ned for den type af rådgivning, der tidligere blev ydet i tiden efter en
adoption, da denne støtte allerede er bredt dækket af PAS ordningens familiekonsulenter.
Hertil kommer vores sagsrådgivning, der fortsat er meget brugt, men aktuelt har brug for
flere aktive.

