Nyhedsbrev nr. 3 – juni 2017
Kære medlem af Adoption & Samfund
Velkommen til nyhedsbrevet fra Adoption & Samfund. Vi håber igen, at du tager godt imod det, og vi er som
altid lydhøre overfor forslag til indhold og forbedringer.

Myten om lange ventetider
Forretningsudvalget i Hovedbestyrelsen mødes en gang i kvartalet med repræsentanter fra DIA’s bestyrelse
og ledelse, for at drøfte stort og småt på adoptionsområdet, sidste gang var tidligere i juni måned.
”Vi mangler familier på nogle ventelister.” Sådan lyder det fra Jeanette Larsen, direktør for DIA, Danish
International Adoption, den adoptionsformidlende organisation i Danmark. Hun fortæller, at flere af de
lande, som DIA formidler børn fra, er klar til at modtage papirer fra vordende adoptivfamilier med det
samme.
Lige nu er det muligt at sende sager af sted til fx Filippinerne eller Sydkorea med det samme. DIA oplever, at
familier vælger land efter, hvilke lande der formidles mange børn fra, men det er ikke altid de lande, der har
de korteste ventelister. For nogle ansøgere vil der være mange flere muligheder, end der er for andre, men
det er vigtigt at tage en snak med DIA om de reelle muligheder.
Følgende lande modtager ansøgninger om adoption fra danske ansøgere med det samme:
•
•
•
•
•
•

Filippinerne – ansøgere, der har den nye almene godkendelse.
Sydkorea – ansøgere, der har den nye almene godkendelse.
Thailand – ansøgere, der har den nye almene godkendelse.
Burkina Faso – ansøgere, der har den nye almene godkendelse.
Colombia – ansøgere, der er godkendt til ældre børn og børn med særlige behov.
Taiwan – har ingen ventelister til børn mellem tre og fem år.

Samtidig er DIA kommet i den uheldige situation, at de ikke kan udfylde de forskellige kvoter (på maksimalt
antal ansøgere på et lands venteliste), man har med visse oprindelseslande, det gælder f.eks. for
Filippinerne. Det har den konsekvens, at kvoterne, der reguleres hvert halve år, herefter bliver mindre og
mindre. Der er derfor brug for flere ansøgere til visse specifikke ventelister.
DIA vil desuden som noget nyt oprette en særlig liste med ansøgere, der ønsker ældre børn og søskende
og/eller der har ressourcer til børn, der falder lidt udenfor de ”normale” rammer. Det vil være en ekstra liste,
idet man fortsat er optaget på en konkret lande-venteliste, men opstår der derefter en mulighed for et barn
fra et andet land, vil man eventuelt kunne ansøge om af adoptere dette barn/børn. DIA vil afholde en
temaaften om denne vigtige nyskabelse på et senere tidspunkt. Listen forventes implementeret en gang
efter sommerferien.
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Magasinet Adoption & Samfund
Det næste nummer af Magasinet er et specielt temanummer, hvor vi ser tilbage på Adoption & Samfunds 40
år som organisation for adoptanter og adopterede. I den forbindelse efterlyser vi materiale, det kan være
billeder, film, historier og andre materialer, der kan medvirke til at belyse udviklingen i de sidste 40 år på
adoptionsområdet. Send gerne materiale til: jubi@adoption.dk

PREP kurser for adoptivforældre
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Adoption & Samfund har modtaget 50.000 kr. fra Brødrene
Hartmanns Fond. Disse midler vil blive brugt til støtte til forældre, som ønsker at deltage på PREP kurser.
På PREP kurset arbejdes med kommunikation og problemløsning for at styrke trivslen i adoptivfamilier.
I kan læse mere om dette tilbud og om ansøgningsproceduren i vores Magasin, der udkommer i efteråret.
Kurserne forventes at blive gennemført tidligt i 2018.

Post Adoption Service (PAS) for voksne ønskes gjort permanent
Som et supplement til den permanente PAS-ordning blev der indført et forsøgsprojekt for voksne
adopterede over 18 år for perioden 2016-2017. Da vi nærmer os forsøgsperiodens udløb, og der er rigelig
dokumentation for behovet for PAS til voksne adopterede, har vi netop opfordret regeringen og Folketinget
til, at ordningen bliver gjort permanent i lighed med den PAS-ordning, der eksisterer for adopterede børn og
unge under 18 år. Se vores skriftlige henvendelse her: http://adoption.dk/aogssys/wpcontent/uploads/2017/02/Permanent-PAS-voksne-adopterede-Adoption-og-Samfund-21062017-.pdf

Gebyrstørrelse og adoptionstilskud
Som tidligere omtalt havde Adoption & Samfund held med at få sat ekstraordinært stort fokus på
adoptionsgebyrer og adoptionstilskud i begyndelsen af året. Meldingen fra vores minister, Mai Mercado, var
positiv. Hun ville sammen med Folketingets øvrige partier se nærmere på, om man kunne opnå enighed om,
at adoptionstilskuddet skulle forhøjes, så det i højere grad er på niveau med tilskuddet hos vore nordiske
naboer. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at finde den rette finansiering til en forhøjelse af
adoptionstilskuddet. Man forsøgte blandt Folketingets partier at blive enige om, at pengene skulle findes
blandt satspuljemidlerne. Derom kunne man dog ikke blive enige. Det giver for os også ganske god mening,
idet en forøgelse af adoptionstilskuddet efter vores opfattelse skal finansieres på Finansloven. Derfor vil vi i
den kommende tid igen gøre vore synspunkter gældende overfor relevante politikere og ministre m.fl.

Adoptionsdialogens Dag: ”Racisme og adoption – diskrimination også i den bedste mening”
Adoptionsdialogen Dag, der arrangeres af Adoption & Samfund med det formål at få skabt øget fokus på
adoptionsrelevante emner, fandt i år sted den 10. maj 2017 på Nationalmuseet i København. Temaet var
denne gang racisme, og vi havde inviteret en række spændende oplægsholdere og politikere til først og
fremmest at få styr på begreberne, dernæst at debattere den oplevede stigende diskrimination og
(hverdags-) racisme overfor også adopterede. Det blev en spændende eftermiddag. Videoklip fra dagen kan
ses her: http://adoption.dk/oplev-eller-genoplev-adoptionsdialogens-dag-2017/
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En beslutning efter Adoptionsdialogens Dag er, at der skal udarbejdes en ”Pixi-bog” om racisme. Bogen er
tiltænkt - via en række illustrationer og korte beskrivelser - at skulle støtte børn, unge og voksne i at tale om
diskrimination og racisme.
Adoption & Samfund, Koreaklubben og ASU (Adoption & Samfund Ungdom) samarbejder om dette projekt,
og der afholdes et informationsmøde i København vedrørende projektet i september måned, hvor en række
interessenter inviteres til en nærmere drøftelse af planerne.

Nyt fra ASU (Adoption & Samfund Ungdom) (Vis gerne dette til dit større barn/ung)
20 ASU-medlemmer har netop deltaget i et arrangement i BonBon-land. Der afholdes løbende café-møder,
og specielt i København fungerer det godt, hvorimod det går mere trægt i Jylland. ASU afholder deres
generalforsamling den 28. oktober 2017. Hvis du er ung adopteret, er du velkommen til at kontakte ASU.
Find deres kontaktoplysninger her: http://adoption.dk/adopteret/adoption-samfund-ungdom-asu/

Vi mangler frivillige rådgivere
Vi søger nye frivillige rådgivere, der vil hjælpe kommende adoptivfamilier godt på vej!
Vores sagsrådgivning er vigtig, da det er her vi hjælper nye potentielle adoptanter med at finde vejen til
familieforøgelse. Vi mangler nye rådgivere til at varetage dette vigtige arbejde og søger erfarne
socialrådgivere / jurister, der er interesseret i at påtage sig dette frivillige og ulønnede arbejde.
Kontakt raadgivning@adoption.dk eller ring til rådgivningskoordinator Louise Svendsen på tlf. 26 24 40 64.

Genopslag: Din mening om Magasinet
Hovedbestyrelsen og redaktionen af Adoption & Samfund vil fortsat meget gerne høre, hvad I mener om
jeres medlemsmagasin. Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bede jer om at udfylde. Alle
medlemmer af en husstand, der læser i magasinet, er velkomne til at svare. Vi håber, I har lyst til at give
jeres mening til kende, så vi kan skabe et magasin, der glæder så mange medlemmer så meget som muligt.
Find spørgeskemaet via nedenstående link:
http://bit.ly/2hqVdW0

Forslag om nedlæggelse af Statsforvaltningen
Kort før nyhedsbrevets deadline kom det frem, at regeringen foreslår en ændret struktur på familieområdet,
hvilket får konsekvenser for Statsforvaltningen, der foreslås nedlagt, som vi kender den i dag. Det er endnu
for tidligt at sige, hvordan det kommer til at fungere fremover, mere om det senere.

På vegne af Hovedbestyrelsen og mange hilsner med ønsket om en god sommer
Michael Paaske, Formand, Adoption & Samfund
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