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Hovedbestyrelsens beretning for perioden juli 2016 – juni 2017
Politik
Internt i Hovedbestyrelsen har vi udpeget seks medlemmer til et forretningsudvalg (FU).
Disse medlemmer har i særlig grad forpligtet sig til at arbejde mellem de faste HB møder.
Vi har blandt andet holdt kvartalsmøder med DIA og jævnligt med Ankestyrelsen, ligesom
diverse politiske emner har været drøftet her og efterfølgende i HB.
PAS-ordningen er blevet fuldt implementeret, og den har vist sit fulde værd i dagligdagen
for rigtig mange adopterede og adoptivfamilier. Desværre er forsøgsordningen for PAS til
voksne ved at løbe ud, og pengene er opbrugt. Vi har gjort opmærksom på de mange positive tilbagemeldinger, men Børne- og socialminister Maj Mercado fastholder, at hun ønsker en egentlig evaluering, inden der tages stilling til en forlængelse af ordningen.
Inden de nye godkendelsesrammer blev indført, var vi af den opfattelse, at det ville blive
vanskeligt for de kommende adoptanter at forberede sig på, hvilket barn de skulle tage i
mod. Erfaringerne har imidlertid faktisk vist, at der ikke er opstået nævneværdige problemer med de nye rammer, og det er kun glædeligt. Vi vil dog også i den kommende periode
følge udviklingen ganske nøje.
Formidlingen af børn til adoption falder fortsat, men der er stadig intet, der tyder på et faldende behov for nye familier. DIA meddeler derfor ofte, at der er mangel på ansøgere til
helt konkrete lande, og at de ikke kan leve op til kvoter, hvor der er aktuelt. Vi gør fortsat,
hvad vi kan, for at få dette budskab ud, bl.a. via vores nyhedsbreve.
DIA oplever stadig Ankestyrelsens voksende fokus på, at de juridiske forhold naturligvis
skal have en høj kvalitet. A&S savner derimod som tidligere nævnt en større kulturel forståelse fra dansk side i vore internationale samarbejdsrelationer om adoption. Vi gentager:
Kulturforståelse er fundamentet for at opbygge tillidsfulde relationer om international adoption, undgå ulovlige forhold og sikre internationalt adoptionssamarbejde i fremtiden.
Efter de annoncerede gebyrstigninger i efteråret 2016, fik vi omkring årsskiftet lejlighed til
at være i medierne gennem en hel dags forskellige nyhedsudsendelser, og vi lagde et meget stort arbejde i at fokusere på de stigende omkostninger til adoption. Ministeren udtalte
da også på baggrund af udsendelserne, at adoption ikke kun skal være for de velstillede,
og der er nu fremlagt et forslag om, at adoptionstilskuddet skal hæves fra ca. 50.000 til
75.000 kr. Mens disse linjer skrives, er forhandlingerne ikke tilendebragt, og vi fortsætter
kampen for bedre økonomiske vilkår for adopterede og deres familier.
PREP-parkurser for adoptivforældre
Adoption & Samfund har modtaget 50.000 kr. fra Brødrene Hartmanns Fond. Disse midler
vil blive brugt til støtte til forældre, som ønsker hjælp til at sætte fokus på parforholdet. På
PREP-kurset arbejdes der med konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning for at styrke trivslen i adoptivfamilier. Man kan læse mere om PREP på
www.vejenvidere.dk. Adoption og Samfund støtter medlemmer med 2.000 kr. pr. par ud af
en samlet pris for deltagelse pr. par på 4.000 kr.
Vi har indgået et samarbejde med Kristine Nielsen og Martin Spanner Neubauer, som
begge er adoptionskonsulenter, om afholdelse af kurserne. Kurserne vil blive afholdt d.
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(endeligt kursussted kendes endnu ikke).
Interesserede medlemmer af Adoption og Samfund kan tilmelde sig på spannerneubauer@hotmail.com. Der skal være otte par i hver gruppe. Ved flere tilmeldte end der er midler til at støtte, vil der blive trukket lod blandt dem, som ønsker at deltage på kurset. Sidste
frist for tilmelding er d. 30. november 2017. I skrivende stund har kun tre par meldt sig, og
da der skal mindst otte par til et kursus, må I gerne opfordre jeres medlemmer til at melde
sig, hvis de har lyst.
Møde med Statsforvaltningen i Ringkøbing
I maj mødtes vi med repræsentanter for Statsforvaltningen bl.a. til en drøftelse om de nye
godkendelsesrammer. Statsforvaltningens indtryk var, at godkendelsesrammerne overordnet fungerede godt, men at der endnu ikke var den store erfaring med brugen af dem.
Derimod var der var en generel dramatisk nedgang i antallet af ansøgere til adoption.
Statsforvaltningen står formentlig over for en omstrukturering, men omfanget af dette samt
indflydelsen på godkendelsesprocessen er endnu ikke klarlagt.
Adoptionsdialogens dag
Adoptionsdialogens dag blev igen i år afholdt på Nationalmuseet. Temaet i år var ”Racisme og adoption – diskrimination også i den bedste mening” og blev skabt i samarbejde
med Koreaklubben og Liselotte Hae-Jin Birkmose, som er formand for Tænketanken
Adoption samt Direktør i IKAA (International Korean Adoptee Association). Målet med dagen var at sætte fokus på den racisme, som møder transracialt adopterede og multietniske
adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner. Vi havde en rigtig
god og informativ dag med spændende indlæg fra Mira Skadegård fra Aalborg Universitet,
Jes Eriksen fra Koreaklubben, René P. B. Bjerregaard samt Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen fra SFI. Dagen blev modereret af Uzma Ahmed, konsulent i sameksistens, og på vanlig vis afsluttet med en paneldebat, hvor bl.a. følgende landspolitikere
deltog: Formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Troels Ravn, S, familieordfører
Trine Torp, SF, samt kommunalordfører Susanne Eilersen, DF.
Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption &
Samfund fortsat vil arbejde med, og derfor er vi også i samarbejde med blandt andre Koreaklubben gået i gang med at arbejde på en udgivelse om, hvordan vi som forældre taler
om racisme med vores børn.
Landsmødet 2016
Mødet blev afholdt på Dalum Landbrugsskole, og temaet var ”Adoption og Kulturmøde”.
Om lørdagen var der en lang række spændende oplæg ved:
antropolog og adoptant Monica Lorenzo Pugholm,
adoptant Ole Riis,
direktør Robert Jonasen, Danish International Adoption (DIA),
PAS-ansvarlig Ina Dygaard, Danish International Adoption (DIA)
psykolog Lars Rasborg,
adoptant og formand for Thailandsforeningen Mette Juul Andersen,
Liselotte Hae-Jin Birkmose fra IKAA - International Korean Adoptee Association.

-- 6 -Om søndagen var temaet: ”Adoption – en familieform i forandring – hvad kan vi som forening gøre?” Der fremkom en række forslag om det politiske arbejde, foreningens struktur,
hvordan får vi flere medlemmer mv., som også den kommende HB skal arbejde videre
med. Der deltog ca. 50 personer i Landsmødet. Efter Landsmødet var der Landsgeneralforsamling.
Sekretariatet/medlemsadministrationen
Der er i det forløbne år blevet arbejdet en del med klargøring af skifte af kassereropgaven
fra Ellen til Jacob fra medlemsadministrationen. Opgaven er nogenlunde på plads nu. Der
skal fremover forventes lidt ventetid fra indsendelse af anmodning om udbetaling, indtil
pengene er indsat på kontoen. Ligeledes skal alle udbetalinger godkendes af sekretæren,
inden de videresendes til kassereren.
Igen i år må vi desværre notere en nedgang i medlemstallet fra ca. 2.700 medlemmer til
ca. 2.500 pr. 30. juni 2017. Desværre ser nedgangen ud til at fortsætte også i det kommende år, og det hænger naturligt nok sammen med det faldende antal ansøgere og
adoptioner.
Året har også været præget af udfordringerne i lokalforeningerne med færre aktive bestyrelser. På generalforsamlingen i 2016 blev HB da også pålagt at se på strukturen, hvilket
skete i første halvår med efterfølgende dialog med de lokalforeninger, der fortsat er aktive.
Resultat af dette ses her på generalforsamlingen i dag, men også et forslag fra en lokalforening, der er mere vidtgående – der er ikke tvivl om, at en spændende fremtid venter os
alle.

