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Hovedbestyrelsens beretning for perioden
juli 2014-juni 2015
Kommunikation og det politiske arbejde
I det forgangne år har HBs politiske arbejde særligt været rettet mod folketingets vedtagelse
af en ny adoptionslov, udbredelse af adoptionsfaglig rådgivning og forskning, nye forståelser af hvad en god adoption er og fokus på et tættere mellemfolkeligt og respektfuldt adoptionssamarbejde mellem oprindelseslandene og Danmark. .
Som nævnt andetsteds i beretningen vedtog regeringspartierne i sidste valgperiode sammen
med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 2. oktober 2014 en aftale om et nyt fremtidigt adoptionssystem. Aftalen
bygger særligt på indholdet af helhedsanalysen af det danske adoptionssystem og medfører
lovændring af adoptionsloven.
Folketinget udskrev valg kort før 3. behandlingen af lovændringerne, og lovforslaget skal
derfor forfra igennem 1., 2. og 3. behandling i det nye folketing. I skrivende stund er adoptionsloven i udvalg for fremsættelse til 2. behandling og vi forventer, at loven bliver vedtaget uden større ændringer.
Adoption & Samfund har kæmpet hårdt for at få vedtaget en ny adoptionslov, der kan sikre
højere kvalitet i adoptionsformidlingen, adoptionsforskning og PAS fra 0. – 18. år samt kvalificeret PAS-rådgivning til voksne adopterede. Vi har også arbejdet for adoptionsrådgivning til lærere, pædagoger og fagprofessionelle i skoler, daginstitutioner og til sagsbehandlere i børnesager hvor børnene er adopterede. Vi er derfor generelt meget tilfredse med, at
den brede politiske aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark synes at blive til virkelighed. Aftalen er allerede ved at blive implementeret i form af kurser for fagprofessionelle
rundt om i landet, PAS-rådgivning til adopterede og adoptivfamilier og gennem etableringen af et nyt formidlende adoptions bureau, Danish International Adoption (DIA).
Med vedtagelsen af den nye adoptionslov oplever vi i A&S, at have fået verdens måske
bedste grundlag for at gennemføre internationale adoptioner med høj juridisk og etisk kvalitet. Alligevel er der stadig meget væsentlige forhold at kæmpe for, forhold som afspejler sig
i temaet for landsmødet 2015 ”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan”?
A&S har i det forgangne år gjort det landspolitiske niveau opmærksom på, hvor vigtigt et
tættere og mere ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem oprindelseslandene og
Danmark er, i forhold til det fremtidige samarbejde om international adoption. Dette gælder
både i forhold til at sikre kvaliteten af adoptionsformidlingen, og for at adopterede kan få så
stor en tilgængelig viden om og evt. kontakt til deres oprindelsesland som muligt – en viden
og kontakt vi ved, kan være afgørende for adopteredes sunde identitetsdannelse og livskvalitet.
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Vi nærer i Adoption & Samfund også en dyb bekymring for, at antallet af nuværende internationale adoptioner ikke afspejler det reelle behov, men snarere er et udtryk for en politisk
situation hvor handel med børn, uetisk gennemførte internationale adoptioner og sensationssøgende medier, har fået lov at sætte en global dagsorden med begrænset tillid til det mellemfolkelige adoptionssamarbejder. Vi er bekymret for de menneskelige omkostninger i
tingenes tilstand. Bekymret for, om der reelt er børn med behov for en ny familie som ikke
får en sådan, og derfor er henvist til en opvækst i mistrivsel.
Adoptionsarbejde er kompliceret og vanskeligt, og det nemmeste ville være at lade være.
Men Adoption & samfund er sat i verden for at arbejde for adoptionsideen, så udfordringer
skal ikke holde os tilbage for at ville gøre en forskel. Større åbenhed, gennemsigtighed og
tillid er vejen frem, hvis vi reelt skal tage hånd om udsatte børns tarv hvor de børn, og kun
de børn, der har brug for nye kompetente forældre også får det. Derfor arbejder Adoption &
Samfund for et tættere mellemfolkeligt og gensidigt nysgerrigt og respektfuldt samarbejde.
Adoption & Samfund opnår primært sine resultater gennem politisk arbejde. At lykkes politisk er tæt knyttet til klar og vedkommende kommunikation. Adoption & Samfunds Facebookgruppe har i skrivende stund 2056 medlemmer og formandens fredagsopdatering er
blevet en central kommunikationskanal til medlemmer, medier, kritikere, interessenter og
politikere.
Mediehåndtering er generelt blevet vigtig i forhold til at skabe gode rammer for og viden
om adoption og adopteredes og adoptivfamiliers vilkår. Vi har i det forgangne år oplevet et
godt samarbejde med de gængse danske medier med en god fælles forståelse for og respekt
for gensidige interesser. Vi har i hovedbestyrelsen også haft en fornemmelse af, at det ville
være vigtigt at markere adoptionsideen på en ny og anderledes måde. Et tiltag der både er en
del af tidsånden, har dybe, maner til refleksion og er, ja – lidt lækkert! Derfor har vi i det
forgangne år brugt en del kræfter på at skabe Danmarks første adoptionsmagasin.
Første nummer er kommet på gaden her kort før landsmøde og generalforsamling. Vi har
været igennem en lang proces med afklaring, udarbejdelse af profil, afstemning med den
gamle redaktion og ansættelse af redaktør Anna Bridgwater. Vi oplever at have fået et fantastisk lækkert magasin med nærværende historier, forskning og et design der gør, at vi kan
være stolte af at have magasinet liggende fremme i vore hjem. Vi kan læse det sammen med
vore børn og føle os berigede. Vi kan sende det til politikere med en klar følelse af, at de
ved at læse magasinet bliver meget klogere på hvad adoption drejer sig om inden de træffer
beslutninger om adopteredes og adoptivfamiliers liv og fremtid. Vi har fået en ny og stærk
platform der både binder os tættere sammen som adopterede og adoptivfamilier, og som
også markerer vigtigheden af adoptionsideen i den politiske virkelighed i Danmark og det
internationale samfund.
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Fra AC Børnehjælp og DanAdopt til Danish International Adoption
I denne generalforsamlingsperiode skete en epokegørende udvikling, idet de to hidtidige
formidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt mere eller mindre frivilligt blev
lagt sammen til en ny fortsættende organisation, Danish International Adoption (DIA).
Fusionen kom som konsekvens af en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem og den
politiske aftale blandt alle Folketingets partier, undtaget Enhedslisten, der bl.a. indebar en
permanent PAS ordning til at alle adopterede, indtil det fyldte 18. år. Fusionen var desuden
nødvendiggjort af massive økonomiske problemer i AC Børnehjælp.
Den nye organisation er slanket meget, fra 21 til 12 medarbejdere, med en ny ledelse med
Robert Jonasen i spidsen, og der er fuld fokus på omkostningerne. Fusionen medførte selvsagt en række udfordringer, herunder hvordan man kunne sammenlægge ventelister fra de to
organisationer på en så rimelig og retfærdig måde som muligt. ”Operationen” lykkedes ikke
uden visse problemer, idet ansøgere på visse ventelister, måtte opleve at glide meget langt
ned på listen. HB gik ind i disse sager og stillede bl.a. spørgsmål til såvel DIA som Ankestyrelsen herom for at sikre en så rimelig behandling som muligt. Det er vores indtryk, at
man har lyttet til kritikken og så godt som muligt taget højde for eventuelle skævheder. Vi
har desuden netop indledt et tættere samarbejde hvor målet er mere jævnlige møder med
organisationens ledelse.
Vi følger fortsat udviklingen og implementeringen af den nye organisation nøje, og vi har
høje forventninger, ikke mindst til et væsentligt forbedret kommunikationsniveau, men også
til en højere grad af åbenhed overfor ansøgere.
Antallet af adoptioner til Danmark fortsætter med at falde og lander på ca. 100 i 2015, hvilket er historisk lavt. Ifølge DIA er forventningen for 2016 ca. 150 adoptioner til Danmark.
(PS: Læs et interview med Robert Jonasen i det nye magasin Adoption & Samfund).

Nordic Adoption Council
Adoption & Samfund har fortsat et bestyrelsesmedlem i NAC’s bestyrelse. Aftalen var for
perioden 2013 – 2015 at vi skulle dele pladsen med den finske forældreorganisation, men de
valgte at lade A&S sidde på posten i hele perioden, en plads der ellers skulle være delt med
et år som ordinært bestyrelsesmedlem og et år som suppleant i bestyrelsen. Det nordiske
samarbejde spiller en væsentlig rolle for den fælles nordiske ”approach”, der har som 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 afgiverlandet. Vores organisation for unge adopterede ASU, har i særlig grad været banebrydende i NAC, idet de andre lande ikke kender den samme organisering af unge adopterede.
ASU har derfor været en flittig gæst og været indbudt til en række vigtige konferencer. Fra
dansk side har vi senest kunne berette om væsentlige forbedringer i såvel Pre- som Post
Adoption Service.
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Adoptionsdialogens Dag 2015
Den 28. maj 2015 blev ”Adoptionsdialogens Dag 2015” med temaet ”Nyt adoptionssystem i
Danmark – hvordan bliver det til en succes” afholdt i Festsalen på Nationalmuseet i København.
Der var ca.70 deltagere, som ud over 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 orienterede om foreningens arbejde med at sætte fokus på at skabe høj juridisk og etisk kvalitet i adoptionsformidlingen. Endvidere fremhævede han det særlige børnetilskud til eneadoptanters børn og PAS (Post Adoption Service) fra 0-18 år som to store
mål, foreningen har opnået. Endelig redegjore han for foreningens arbejde med henblik på at
få et Videns- og Formidlingscenter for adoption, PAS-rådgivning til voksne adopterede,
afskaffelse af 26 års-reglen, et tættere og mere respektfuldt mellemfolkeligt samarbejde om
adoption samt grader af åbne adoptioner.
Derpå talte Robert Jonasen, direktør for DIA (Danish International Adoption) om ”Er Danish International Adoption (DIA) kommet godt på vej, og hvad er organisationens vigtigste
indsatsområder i 2015?”
Endelig holdt seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, SFI, et oplæg om ”Forskning i
adoption – Hvordan går det de adopterede børn?”
Dagen sluttede med en paneldebat, der blev styret af konferencier Christa Leve Poulsen. I
panelet sad flg.: Jens Damkjær, (A & S), Robert Jonasen, (DIA), Niels Morre, (formand for
kommunalt ansatte)psykologer), Ina D. Dygaard, (formand for A & S – Ungdom), Ole
Steen Nielsen, (chef for Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) samt Niels
Bennedsen, (næstformand for SIND). Paneldebatten blev delt op i 3 delemner:1) ”Danmark
som foregangsland”, 2) ”Hvad betyder reformen for familien – PAS?” og 3) ”Forskning”
Der henvises til vores blad nr. 2 fra juni 2015, hvis man vil læse mere om Adoptionsdialogens dag!

Landsmøde - adoption nu og i fremtiden
Små 50 personer deltog den 8.-9. november 2014 i foreningens landsmøde, som blev holdt
på Dalum landbrugsskole.
Efter Jens Damkjærs åbningstale holdt Niels Peter Rygaard åbningstalen over emnet ”Adoptioner, nu og i fremtiden”. Niels Peter fortalte som sit mangeårige arbejde med tilknytningsskadede børn og om arbejdet med etableringen af FairstartGlobal. Se videre information på
www.FairstartGlobal.com.
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Logopæd Maria Hötzer Heichelmann fortsatte med et oplæg om ”International adopterede
børn og sprogtilegnelse”.
Efterfølgende blev der tid til debat med Robert Jonasen (DIA), Niels Peter Rygaard
(FairstartGlobal) og Ina D. Dygaard (AS-U) som paneldeltagere. Efter korte oplæg fra paneldeltagerne blev ordet givet fri til spørgsmål fra landsmødets deltagere. Det gav mange
gode dialoger.
Senere holdt Rie Frilund Skårhøj, chefkonsulent i Ledfrivillige.dk, et oplæg over temaet:
”Hvordan får vi nye medlemmer og hvordan fastholder vi de eksisterende”?
Landsmødet blev afsluttet med gruppediskussioner ud fra overskriften ”Hvad skal der til for
at styrke adoptionsideen, nu og i fremtiden?”. Efter gruppedebatterne blev der holdt en kort
og effektiv generalforsamling, inden der med en farvel-sandwich kunne siges tak for denne
gang.
Der henvises til vores blad nr. 5 fra december 2014, hvis man vil læse mere om landsmødet
og generalforsamlingen.

Gruppen af Eneadoptanter (GEA)
GEA har foruden rådgivning i det forløbne år tilbudt deres medlemmer at deltage i ventecafé-hold, fastelavnsfest, skovtur samt teaterbesøg for forældre og børn. Endvidere var der stor
tilslutning til et foredrag med psykolog Lars Rasborg om ”Spejling og jeg-støtte”.

Bladet/magasinet Adoption & Samfund
Fra andet halvår 2015 er Adoption & Samfunds blad blevet omlagt til et magasin. Magasinet udkommer fremover to gange om året og får et omfang på cirka 64 sider.
Baggrunden for beslutningen er bl.a., at der de senere år har været en dalende tilstrømning
af forslag og artikler til bladet fra medlemmerne. Det var derfor nødvendigt med nye tiltag
med henblik på at være mere opsøgende end en redaktion, der kun arbejder med bladet i
fritiden, har mulighed for.
Adoption & Samfund har fra august 2015 ansat journalist Anna Bridgwater i en projektansættelse til at varetage redaktionen af magasinet Adoption & Samfund. Den tidligere redaktionsgruppe fortsætter som rådgivende redaktionsudvalg, og medlemmerne kan stadig ad
den vej være med til at sætte fingeraftryk indholdet, ligesom medlemmer også fortsat er
velkomne til at komme med ideer til artikler eller selv skrive artikler.
Den nye konstruktion med to halvårlige udgivelser bevirker selvsagt, at bladet i mindre omfang end tidligere kan fungere som annoncemedie og kalender for begivenheder i lokalforeningerne. Denne opgave vil fremover blive varetaget af digitale nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside, www.adoptipon.dk. For at medlemmerne kan holde sig ajour med
aktiviteter lokalt og på landsplan, er det vigtigt, at alle giver foreningen en aktiv mailadresse.

-- 6 --

Til gengæld for mindre annoncestof vil det nye magasin være styrket med hensyn til bl.a.
featureartikler, reportager og interviews, temaer og forskningsformidling. Magasinet Adoption & Samfund udkommer første gang primo november 2015, og vil være medlemmerne i
hænde, når denne årsberetning læses.

Adoptionsprisen
Adoptionsprisen bliver ikke uddelt i 2015, da der ikke er indstillet kandidater.

Adoption & Samfund – Ungdom
I det forgangne foreningsår har ASU holdt 2 arrangementer. Det første var en generalforsamling og det andet var et stort arrangement i Fredericia i foråret.
Som hos alle andre er det svært med opbakning til generalforsamlingerne, men bestyrelsen
fik konstitueret sig og fik bl.a. en ny næstformand og en ny kasserer.
Til forårsarrangementet var der masser af tilmeldinger. Vi havde fokus på børn, der har boet
på børnehjem. Her holdte DIA et rigtig spændende oplæg omkring deres arbejde ude i de
forskellige lande. Her fik vi et indtryk af, hvilken start på livet man får, når man bor på børnehjem. Efterfølgende havde vi besøg af Jens Damkjær, som fortalte om at have børn, der
har boet på børnehjem. Ret hurtigt udviklede snakken sig, og vi kom ind på nogle meget
spændende ting, eksempelvis ligheden i vores reaktionsmønstre. Snakken var meget personlig og meget lærerig, og flere af de tilmeldte gik berørte og berigede derfra.
Det største event for bestyrelsen var dog Nordic Adoption Councils Open Days, hvor 4 af os
deltog i konferencen i Oslo. Her fik vi rigtig mange gode snakke med de forskellige medlemmer, og vi hørte en masse spændende oplæg omkring Special Needs børn. Den gode dialog med medlemslandene er så vigtig – vi kan lære så meget af hinanden. Samtidig er det
vores klare opfattelse, at Danmark er et forgangsland i adoptionsverdenen. Adoption &
Samfund – Ungdom er den mest etablerede forening for unge adopterede i Norden. Vi er
også den første organisation for alle adopterede – uanset fødeland. Det er vi rigtig stolte af.
Og vores nordiske venner giver udtryk for et ønske om samme slags organisation. ASU spiller en vigtig rolle i adoptionsarbejdet både herhjemme og i udlandet. Og vi håber, at vi
fremadrettet kan være med til at gøre en væsentlig forskel.

Mødeaktivitet i HB
Siden landsgeneralforsamlingen i 2014 har HB afholdt seks ordinære møder, ud over
det konstituerende møde efter generalforsamlingen. I den forbindelse har HB holdt møder
med repræsentanter fra bladets redaktion og ASU. Internt i HB har Administrationsgruppen
holdt et antal møder via Skype, typisk halvanden uge før HB-mødene. Endvidere har Politikerbanden holdt en række telefonmøder.

Sekretariatet/medlemsadministrationen
Det indførte betalingsgebyr, for dem som betaler medlemskontingent med indbetalingskort,
på 25,00 kr. har stadig ikke ændret billedet, som vi ønsker. Der er stadig mange af vore
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medlemmer, som åbenbart gerne betaler dette beløb for at modtage et indbetalingskort. Det
koster foreningen en del penge at udsende indbetalingskort, da arbejdsgangen er manuel, og
det ønsker vi at medlemmerne selv skal betale en del af. Derfor er beløbet nu reguleret
således at der fremover opkræves 39 kr.
Medlemsadministrationen har i årets løb indmeldt 86 nye medlemmer. Det er stort set det
samme som sidste år. Et ganske tilfredsstillende resultat set i forhold til, at der bliver
gennemført færre adoptioner. Der er udmeldt 159 medlemmer – ca. 90 mindre end året før.
Pr. 1. juli 2015 havde vi 2893 medlemmer, heraf 294 eneadoptanter, 81 gratister, og 17
udenlandske medlemmer samt 3 abonnementer. Herudover får de biblioteker, som ønsker
det, gratis abonnement.
Og så er det blevet muligt at indmelde sig som støttemedlem på hjemmesiden. Indtil nu har
enkelte ønsket at benytte dette tilbud.
Desværre har vi siden opgørelsen set, at ret mange har meldt sig ud efter at de har modtaget
opkrævning og rykker på medlemskontingentet. Fra 1. juli til 1. november 2015 er 130
medlemmer således udmeldt. Herudover er der ca. 25 med udmeldelsesdato pr. 30 juni
2016. Det betyder, at der i lokalforeningerne nu kun er ca. 2700 medlemmer tilbage. Og der
kommer næsten ingen nye til (ca. 20 siden 1. juli). Nedgangen i medlemstallet gør sig nu
også gældende hos foreningen. Det belaster økonomien ret kraftigt, og der må indføres
besparelser eller indtægterne må øges på anden vis. Her er der især arbejdet med bladet som
omtalt andetsteds. Der er kun udgivet 4 numre og det giver en temmelig stor besparelse.
Fortsætter udviklingen har vi måske kun ca. 2000 medlemmer om blot 5 år. A&S
hovedbestyrelse har en intention om at dette ikke må ske.
Lokalforeningerne ønsker stadig mailadresser på så mange medlemmer som muligt. De
ønsker at sende nyhedsbreve elektronisk til medlemmerne for at spare porto og papir samt
for at gøre arbejdsgangen væsentlig lettere. Derfor har der atter været indrykket annoncer i
et par blade med opfordring til at meddele eventuelle ændringer til medlemsadministrationen. Dette har indtil nu kun resulteret i få rettelser. Der er således lang vej endnu. Et par
lokalforeninger har sendt brev til de medlemmer, hvor vi mangler mailadresser. Resultatet
har været så godt, at de sidste medlemmer uden mailadresse kan kontaktes pr. telefon. Det
er meget vigtig, at vi får så mange korrekte mailadresser som muligt, da der fremover kun
udkommer to magasiner årligt. De skal så supleres med et antal nyhedsmails til alle
medlemmer.
Endelig har vi modtaget en opsigelse fra vores hidtidige medlemsadministrator i Aabenraa. I
stedet har vi pr. 1. november 2015 indledt et samarbejde om medlemsadministration og
eventuelt andre opgaver med Jacob Walsøe, Horsens. Dette har også medført 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 for deres egen lokalforening. Vi påtænker, at en enkelt lokalforening i
første omgang skal køre et forsøgsprojekt over en periode. På sigt kan vi så næsten spare at
sende medlemslister ud, og lokalforeningerne kan selv foretage rettelser.

.
Lokalforening

Medlemmer Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer

Medlemmer
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Pr 30/6 2015 Pr. 30/6 2014 Pr. 30/6 2013 Pr. 30/6 2012 Pr. 30/6 2011
Bornholm
25
25
28
27
29
Fyn
231
246
273
268
284
Gudenåen
207
221
244
242
255
København
360
380
393
397
414
Københavns Omegn
258
266
285
285
314
Midt- og Vestsjælland
209
220
237
232
251
Nordjylland
257
269
286
297
305
Nordsjælland
282
295
310
318
336
Sydsjælland
162
174
177
199
199
Sydvestjylland
149
159
168
204
204
Sydøstjylland
168
175
193
213
213
Vestjylland
146
160
173
182
182
Østjylland
337
363
397
421
424
I alt

2791

2953

3064

3285

Hertil kommer et antal udenlandske medlemmer + gratister som anført ovenfor.
I 2010 var der 3454 medlemmer i lokalforeningerne.

3.407

