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Permanent Post Adoption Service (PAS-ordning) for voksne adopterede  
 
Kære politikere 
 
En adoption varer hele livet, og for mange adopteredes vedkommende kan der senere i livet opstå 
adoptionsrelaterede udfordringer. Udfordringerne kan blandt andet opstå ved større livsændringer fx et 
jobskifte, indgåelse af ægteskab, ved skilsmisse, eller når man selv bliver forælder. 
 
Siden 1. januar 2016 har de voksne adopterede haft mulighed for at benytte sig af PAS-ordningen, 
hvilket har hjulpet rigtig mange. Ordningen, der blev etableret som en forsøgsordning for årene 2016-
2017 udløber desværre om et ½ års tid, og vi skal derfor opfordre til, at ordningen bliver gjort 
permanent i lighed med den PAS-ordning, der eksisterer for adopterede børn og unge under 18 år. 
 
Hvorfor er der brug for en sådan ordning? Det er mange grunde til, bla. nedenstående: 

• Adopterede voksne har ofte en oplevelse af at have flere identiteter. Ofte kan de ikke finde ro i 
nogen af dem 

• Adopterede voksne har ofte ikke udviklet tilstrækkeligt af det, der skal til, for at kunne opretholde en 
relation, et job, en uddannelse 

• Adopterede voksne er stadig anderledes, selvom de er blevet voksne 

• Adopterede voksne bliver ofte meget usikre, når de selv får børn – særligt når barnet har den alder, 
som de selv havde ved adoptionen 

• Adopterede voksne føler sig ofte forkerte, udenfor, ikke gode nok – (”for ellers var jeg nok ikke blevet 
givet væk”) 

Adopterede voksne har i disse situationer brug for støtte, rådgivning og vejledning – og ikke mindst at 
opleve, at andre har det som dem. 
 
Vi håber du og dit parti vil se velvilligt på vores anmodning, og står naturligvis gerne til rådighed for 
yderligere oplysninger, såfremt der er behov for dette. 
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