Program for Adoptionsdialogens Dag
”Åbne adoptioner – Erfaringer og fremtid”
Onsdag den 18. maj 2016 fra kl. 15.00-17.30
Festsalen på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Ordstyrer: Christa Leve Poulsen

Årets Tema
At kunne forbinde fortid, nutid og fremtid i en helstøbt attraktiv fortælling om sig selv, ser vi i Adoption &
Samfund 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.
Fælles åben, nysgerrig og samarbejdsorienteret dialog med den adopteres trivsel i centrum er nogle af
nøgleordene – og derfor glæder vi os i Adoption & Samfund os over, at vi igen i år kan samles på
Nationalmuseet til Adoptionsdialogens dag.

Program
Kl. 15.00

Velkomst og præsentation v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund
Oplæg:
Monica Lorenzo Pugholm, antropolog og adoptivmor - vil tale om betydningen af
kulturforståelse i en debat om åbne adoptioner. Vindene peger mod større åbenhed i
adoption. Debatter om betydningen af biologiske bånd kører på fuld fart. Til gengæld er
fokus på kulturelle forståelser og praksis af familieliv nærmest ikke eksisterende. Men hvis vi
for alvor vil bevæge os mod større åbenhed i adoption skal vi være klar på at udfordre vores
egen vestlige forståelse af familieliv. Hvordan den transnationale adoptivfamilie kommer til
at se ud i fremtiden er endnu uvis. Hvilken rolle biologiske bånd får er heller ikke til at sige.
Men vil vi oprigtigt danne bro til afgiverlande bør vi nok forberede os på en nysgerrig rejse
mod flere typer familieformer. I fremtiden er vores familieliv måske også et
grænsekrydsende transnationalt familieliv, som knytter sig til langt mere end biologiske
bånd. En debat om mere åbenhed i adoption fordrer en nysgerrig tilgang til os selv og
hinanden – både indenfor og på tværs af landegrænser.

Diego Bønke – vil fortælle om de tanker han gjorde sig i forbindelse med første kontakt med
biologisk familie i Columbia. Hvordan fungerer det i dag og hvad har denne kontakt betydet
for Diegos liv?
Anne Nim Pedersen - I 2001 ændrede Civilretsdirektoratet praksis, og alle de breve der lå til
udenlandsk adopterede blev sendt ud. Anne besluttede sig til at svare på henvendelsen og
rejste efterfølgende til Korea for at møde sine biologiske forældre. Anne er bekymret for
udviklingen med åbne adoptioner og synes ikke, at man som adopteret skal påtvinges en
relation med det biologiske ophav. For hvis skyld skal adoptioner gøres åbne?
Flemming Bøchmann Andersen, konsulent og adoptivfar, Niels Barkholt, næstformand
Dansk Socialrådgiverforening - vil starte en drøftelse om, hvilke rettigheder børn som i
Danmark bliver bortadopteret uden samtykke skal have. I hvor høj grad skal de have ret til:






En sikker base i deres nye familie?
Viden om at adoptionen har fundet sted?
Kendskab til egen historie?
Indsigt i hvem biologisk familie er?
Mulighed for at holde eller genskabe kontakt med biologisk familie?
(når der er skabt en sikker tilknytning til den nye familie)

Med andre ord - hvilken grad af åbenhed i adoptionen skal disse adoptivbørn opleve?
Kl. 16.30

Paneldebat med panel bestående af politikkere, fagfolk samt formand i Adoption & Samfund
(se paneldeltagere nedenfor)

Kl. 17.30

Afslutning og tak for i dag v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund

Paneldeltagere:
Trine Torp, folketingsmedlem for SF, socialordfører mm
Trine Bramsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, menneskerettighedsordfører mm
Susanne Eilersen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, kommunalordfører
Diego Bønke, adopteret med kontakt til biologisk familie
Anne Nim Pedersen, adopteret med kontakt til biologisk familie
Niels Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund
Robert Jonasen, direktør DIA

