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Jeg har et etærkt ønske om, at ad.optivbørn skal integreres i
d.et d.anske sarnfund., således at d.eres barnd.om, ungd.om og voksne
år må opleves 1lgeså naturligt son var d.e fød.t her i lanclet.
0g jeg stilLer mi§ selv clet sanrne spørgsmåL som mange and.re
adoptlvforæltlre: EvorLed.es får jeg d.ette ønske opfyld.t?
Nogle forælcLre tager d.et roligt og siger: Vore børn er som

a1le andre børn, vi ønsker ikke at gøre forskel på d.em.

And.re lever med en usikkerhed. og spørger id.eligt sig selv
om d.e nu også gør d.et rigtige. NogLe af d"isse siclste opsøger
and.re ad.oBtivforælcl.re og gennenclrøfter tingene meil d,en.

Efter at jeg har startet Ferie- og Familielorrsus for Aåoptiv-
foræld.re og iLeres børn er jeg ofte blevet spurgt om d.et nu

også er rigtigt at samle børn og foræId.re, hvis man ønsker
børnene integreret i d.et d.anske samfuncl. Det samme geld.er stif-

telsen af An0P?IOli og SAMFIIM. -Jeg tror, dlet er rigtigt at sam].e ad.optirrforæld.re og
adoptivbørn. Vi har a1le bnrg for en vi-fornenmelse med. meillemmer i forskellige grup-
per. Vi føIer os son d.a,nske, son ruænd el1er som lsrincler, vi karr tilhøre et politisk
parti eller vi ka& fø1e samhørlgh.ed. ured. iaermesker son vi f. eks. har fæL1es uiLd.anneLse

ned eller fø11es arbeJd.splads nea[. Jeg kan sid.d.e a]-ene bJemne og føle samhørlgh.eiL

oet!. anilre mennesker; clet giver oig en føIe1se af tryghed., af vitlen oD, at jeg ikJ<e er
aIene. Det kan væle en vi-fornemoeLse rired. tlen farnilie, jeg e! kommet af, mecl mine

søskencle, metl nJ.n Ii11e femilie her eI1er med ancLre adoptivfamilier. Jeg føIer se1v,
jeg har br.rg for d.en fornemnelse. Og jeg tror også, at mine børn har brug for at fø1e,
at d.e hører sammen med. en besteot g:mppe børn, ud.over d.ern, de føler samhørighecl i børne-
have og skoIe, familie og venskabsleetls. De skal naturligvis ikke kende a1le ailoptiv-
børn, men clet betyd.er noget for d.em at kencte nogJ.e, f. eks. en bestemt gruppe børn goilt.

Det er nenlig sådan, at d.en d.ag d.e vil nåle deres lyldcel nå1er d.e den ikke i forhold til
den, cleres jævnalcLerende i det lancl de oprtndeligt kora fra, har fået tiI &e1, men l for-
ho1d. tl1 cleres jævnaldrencle d.anske kamnerater.0g d.a vi1 d-et måske være rart, at vi
har glvet clern nogle kamnerater, d.er har ollevelser og probJ.emer, iler ligner cleres,

at sammenligne sig med.
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Disse synslunlcter bør ansøgerne gøres

bekend.t med ved. sagens nodtagelse,
men hvis d.e h.erefter fastholcler adoptions-
ønsket og erklærer sig ind.forstået med.

at und.erkaste sig cle nød.vendige, ualvitLeale

unilersøgeIser, før afgørelsen træffes.
I perioclen novembe! 1976 - februar 1!l] Notatet af 22. marts fra -Adoptions-

har ombud.sma.nd.en mod.taget en række klagar nævnet er et forsvarsskrift for nævnets

over, at aÅoptionsnævnet pr. 1. 11.75 ind.førelse af d.e nye regler og for ind.-

anmotled,e a.d.optionssamråd.ene om at føIg" førelse af d'isse uclen overgangsord.ning.
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RESUME A3 OI4BTIDSMJ,NDESIS REDECøRELSE
I A}ILEDNING ÆT NOCT,E IG4GER OVER I}ID-
IøRILSEN .AI }NTE RETNINOSIINIER..PR. ]..
NoVETEEB 1975 roR CoDKE\DELSE SOM åDop-
TANIEB 0O VSDRøRE}rDE IvlAlIGlEl[DE OIJEB-
GAIIO§REOLER I tr'ORBII{TDET,SE l,lED II{DFøREL-
SEBI JT' DE }I-TE RETNINOST,IIII.IER.

d.e i betænlonins III angivne retnings-
linier for god.kend.eLse som adoptarrt.

taget henhold.svis cirhrlæreskrivelse
af 18. marts fra adoptionsnævnet og

nævnet at god.kenilelse af fani.lier, d.er

i. forvejen har to adoptivbørn e1ler
familier med. tre el1er flere (Uiofogi-
ske eIler ad.optivbørn) nå stil1e eå

store krav såve1 ti1 aJrsøgerne son til
hele fa:niliekonstellationen, at god-

kend.eLse må ford.re kvalifkationer

adoption bør tlerfor i såcla.nne tiLfeld.e
ildce metlde].es ud.en en særIig nøje vur-
d.ering af ansøgerfamilien, i bvert fa1d.

omfattend.e børnepsykiatrieke und.ersøge1-

ser, og der bør til familierne stilles
særLige krav, d.er må stige betyd.eligt
i takt med. d.en sanled"e familiestørrelse.

Det er dlog værcl at bemærke at nævnet

unclerstreger at d.e nye retningslinier

bvor en victergåencLe fravigelse fra ret-
ningslinierne end. sæd.vanIig vil være

OmbucLsruancl.en find.er ilcke anled.ning ti1
at kritisere at d.er fastlægges visse gene-
re11e retningslinier for gotlkencl.else, når
dissq retningelinler alene betra"qtee eoo

varencle af vejleclentle karakter. At cle er
clet fremgår efter Ombud.smand.ens opfattelse
af såvel betanloring fII som af cir!§rlære-
skrivelserne af 28. oktober som sf 18.
mart s.

M.h. t . overgangso'rd.ning fincler ornbud.smanilen

det,forvaltningsretsligt korrelct at alle
6age!, d.er er afgjori efter 1. 11. J5 er
afgjort efter i1e nye generelle regler.
?& d.en a,nclen sid.e fincler Ombud.snand.en at
d.et kan være velbegrund.et oeil en vis be-

Mange af henvenclelserne veclrørte speciell skal føIges son ualSangspun]rt. I for-
det forbold, at retningslinierne ind.førtes 1ængelse beraf ektives : trMan har iklce

uclen overgangsord.ning. furulet det ruligt at give en Bå forhånd.

0mbud.smand.en bar i denne anletlning mod.- d.ækkendle beskrivelse af cle situatloner,

notat af 22. marts ligeleiLes af a.d.optiorr"- ind.iceret, iclet d.er vecl afgøeelsen gf

nævnet.. d.ette spørgsnåI nå 6ke en sa.nlet rnrd.e-

r cirlorlæreskrivelsen medd.eler ad.options- ring af sa6ernert'
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grænset overgangsordning gåen&e ucl på,

at der ned. hensyn ti1 tidligere ansøge-

re foreta6es en samfet vurd.ering. ilSeIv r:".

om §aorådenes mulighecl for at gennemføre

en såila.n begrænset overgangsord.ning i og

for sig er til stede alene i kraft af tlen

omstænilighed, at retningslinierne ]iun er
vejLedencle, Iornne clet efter min mening

have været ønskeligt, om de synsgrrllster,

adoptionsnævnet bar givef, ud.tryk for i
notatet side 8 (notat af 22. marts, clet

ovenfor oitered.e) også bavd.e funilet ud.tryk

i cirkrrlæreskrivelsen til samrådene. Ombud's-

manden henstiller herefter til adoptions-
nævnets overvejelse orn ikke samråclenebør

gøres bekend,t metl ovennævnte notat.
Spørgsmå1et om en overgangsordning har
efter 0nbuilsmand.ens mening et andet

aspelcti rrDen omstænclighed., at en adoptions-
søgencl.e iklce opfylder et af de genereJ.le

krav, har typisk d.en virlcring, at tler ilcke

iøvrigt bliver iværksat nogen næroere uncler-

ooo 000 ooo -------

ÅæPTION og SAMFUNDIs konnentar i anleclning

af ombud.smand.ens redesøreIse.

f overslciften ti1 ombuilsroandens red.egørel-
se benyttes ud.tryH<et rrnogle klagerrt . Det

er formentlig korrekt sgrogbnrg, men I v5.r-

kelighed.en er cler tale oo mange kJ.a6er og

h.envend.elser.

I red.egørelsen beskæftiger onbud.soanilen

sig hovedsagelig ned adoptionsnærrnets for-
valtning, henrniler især tlet forbold, at d.e

nye regler bLev inilført uclen overga,nsord.;'

søgeIse af d.en pågæId.end.es fonrdsætninger
for at være ad.optant (oed.mind.re d"er fore-
ligger oplyst ganske sær)-ige ornstænclig-

hed.er, d.er rejser spørgsmål om at bortse
fra rLe generelle krav). Det må imidlertid.
erkend.esl at d.e generelle krav lor.n kan have,

hvad der kan betegnes som en hø$ gracl af
trtyprigtigbetLrr , og at clet iklce kan bortses
fra, at en person, cler ildce opfyldet et
af d.e generelle krav og clerfor typisk får
afslag, ved en nærmere unilersøge1se vi1
vise sig at burde god.kend.estt.

Der foresLås herefter en pr,rceduremæssig

begtrnstigelse i overgan&ssa€er, hvoreft.er
der i tilfæ1de, hvor de generel.le krav
ikke er opfyJ.dt, i vid.ere omfang encl

sæd.vanligt for ansøgere efter clen 1.

november tiLbydes en und.ersøgeIse som

grundlag for den endelige afgørelse af
god.kende 1se sspørgsmåIet .

Afslutningsvis benstilLes tiI acLoptions-

navnets overve je1se, at adoptionssamråalene

eøres bekenilt hernecl.

Ipsen

ning. Ifø1ge ombud.smand.en kan man jurid.isk
forvaltningsretsligt gøre d.ette, men moralsk
er d.et krttisabelt.
Ad.optionsnævnet har efter 3-4 oåned.ers for-
løb (forvaltning!) svaret onbud.sruanclen på

d.ennes forespørgseI, og i d.ette svar anføres
ooend.; i snirkLetle vend.inger, at d.e nye

regler er:&i1g}g1§. og at de skal bnrges

Eoa ggæg.æI§!-. Soo det ses af resuneet af
onobud.soanilens reilegørelse hax d.enne taget

'" adopt lonsnævnet på ord.et !
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I slaivelsen ti1 samråd.ene clen ZBftO-76 an-
vend.er adopt ionsnærmet utLtrykJcet uclgangspunkt .

0rtlet vejleclend.e forekomner ikke. Ud.gangs-

punktet er her tvetyd.igt, og sanråd.eåe i
socialcentrene har opfattet d.et, som at be- 

f

tænhring III skal lægges ttI grund. for afgøreJ--

serne. I[an kan ik]ce fortænke samrådene 1 på

d.enne baggrund at ind.føre d.en stive adgangs-
begrænsning ti1 forunilersøgeIsen, id.et betænk-

ningens fornulering langt fra h.ar vejledenile
karalcter n.h.t. kravene om alcler, samlivets
Iængde, civilstancl og antal børn j. familien
(cle generelle laav) .

SamråCene er d.esud.en blevet styrket i rigtig-
hed.en af tleres prinære tol}raing, id.et ad.op-

tionsnævnet i nange ankesager har anvenåt

reglerne for d.e generelle lsav ti1 kategorisk
at afvise fonrnd,ersøge1ser. Åd.option og Sanfirncl

har nange ekseopler berpå.
Et eksenpel, d.er har været ontalt J. pressen kan
måske sætte ud,trykkene vejLed.end.e og udgangs-

Punlrt. son de forståes af ad.optionsnævnet 1

deres rette relief. Familien X b.ar for 3 år
sid.en. adopteret et utlenlandsk barn. 2 uger
før clen ].. LI. ?5 blev familien af en formid.len-
d.e organisation ind.stil-Iet ti1 fo:rrndersøge1se
bos d.et lokaLe sooialcenter roei!. henblik på

adoptiom af d.eres and.et barn. Så kom clen 1. 11.

l)16 og d.a kr.rind.en 1t måned. senere fyLdte 38 år
blev forund.ersøgelsen ikke påbegynclt und.er hen-
visning til d.e nye regler. Sagen ankes og adop-

tionsnævnet stad.fæster samråd.ets afgørelse.
Ombuclsorand.en henstiller at faoillen tilbydes eå

fonrnilersøge1se (ud.gangspunkt, ve j 1ed.end.e ) .

ForæLdrene konner i anled.ning af ombudsnand.ensi

opfoltlring ti]. en 10 minutter lang aud.iens bos

adoptionsnevnet, som fortsat nægter at giv6
forunclersøge1se ! Ifø1ge ombud.smand.en er ilenne

tilsidesættelse af stillingen ud.en viclere

forklaring eneståend.e. Det er vist første
gang 1 onbuclsmanclsinst itut ionens historie ! Situa,.
tionen er ganske enkelt skancla1øs]

Så 1ænge d.e generelle krav er så eestrilctive og

anvencLe s som aÅgangsbegrænsntng t il forund.er-
søgelse yil d.e som d.okuoenteret ancletstecls
i bladet i væsentlig gr.ad ud.elukke vellarali-
ficered.e foræLd"re. Evis der skal være mening

i ud.tryldcene vejlecLencLe og_uAg-ang.æp$ må cLer

ti1 adogtanterne tilbyd.es en fonrnd.ersøge1se,
hvor falrtorer som aliler, civilstand., samlivs-
lengd.e og antal børn i familien ind.går I en

helhedsnurd.ering. I en såd.an vurd.ering vil d.isse

faktorer klart konrne i anc!-en række ved. afgøre1-
sen af forælclrenes egnethed..

Skal d.er end.elig være stive regler nå cle rrære

af en såclan karalrter at d.e i neget ringe grad
på forbånd. ut[eluk]cer kvalificeretl.e foræId.re.
Dette var tilfæId.et med. ale hid.til gæltlende

regler og Ad.option og Saofund vi1 find.e en gen-

indføre1se af d.isse (ned. mind.re justeringer)
rimeJ-ig. Det er dog fortsat k1art, at d.e svonske

regler er de ideel1e.

Eoved.bestyrelse»

ADOPTION og SAMFIINDS nr. 2 skulle have osr-

hanrllet e.d.option af støme børre. Inid.lertid.
har red.alcbionen fået en clel ancLre artikler
og på gr:und af pladsnød nå vi vente urecl at
skrive otr dett6 emne ti1 blaclets nunmer 3
og {. Vi er imid.lerticl fortsat j.nteressere-

de i at nocttage lnd.Iæg om cLette er,ne. Slriv
eJ.ler ring ti1 redakbionen og vi kan snakke

orn, hvorl-etles d.et evt. kan formuleres, soø

artikel eI1er interview.
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Ad.gang slcit årier t lL f orunders øge lsen ( f oræld.reprøven)

- en leitisk gennemgang af a,rgumenterne.

VeiI forund.ersøgelsen afgøres veaL en ind.ivldueL samt af Vita pruza,s uncLersøge1se om ud.en_
rnrd.ering adopta,nternes egnethed son foræ1dre. ,Iand.ske acloptivbørns trj_vse]. her i l_and.et se,
En fonrnd.ersøge1se er ikfce problemfri og en dis- at hvj.s d.isse a1clersgrænser var g.æId.end.e før
lorssion af clennes indhoId. og ud.føreIse Ee11eE cle d.en 1. ].1. J6 vilLe nere end. ZJ {o at d.e for_
fonrnd,ersøgend.e socialatbeialero og adoptitrforæI- *14"e, 4er i d.enne perio4e bestocl foræId.re-
d.rene viL sildcert lornne oeclføre positive ænalrin- prøven og så1etles blev fund.et egnecle i clag
ger og justerlnger. Dette emne vlL blive taget . være afskåret fra at ad.optere, d.a d.e ganske

op i et senere nunnerr og hox skal blot fren- enkelt nægtes fo:rrndersøgelsen Cecl d.øgnpleje-
hæves at i Brincippet finder ådoptton og Sanfirnd. anbringelse, h'or længerevarentle anbringelser
fonrndersøgelsen rinelig. Men hvorfor skal tler iørmigt er stærlrt stigencle (ud.ta1e1se fra
være en aalgangsbegrænsnj.r€ til foreld'rePrøven? Plejehjensforenlngerns sid.ste generalforsan-
I Sverige har man et klart sva! her!å. Der fin- ling), har na,n cla også J.ångt vid.ere ald.ers-
d.es ingen rioelig arguroentation herfor, o8 a[er- grænser. De gæ1d.encle regler på d.ette onråd.e

for skal tlen beller ekslstere. Enbver ka,n fter er fra L975 og forøuleret i oirk*Iere om tla6-
få ud.ført en forund.ersøge1se og i clensa,trlede og d.øgnplejen I socialoinisteriet er der in-
vurdering ind.går selvfølge1ig ægteskabets sta- gen pJ.aner om ænd.ring beraf. I føfuencLe vest-
biLitet, adoptivforæld.renes aLd.er, den enliges lige 1and.e fintles i-ngen øvre ald.ersgrænser

situation og antaLlet af børn i fanrilien - aIt- for a,tLopta.nter: Sverige, Eyskland., Eng,and.,

så cle fire kriterier, bvor vi i Danmark benyt- tr'ranleig, 3elgien, Ita).ien, Portugal , Canad.a

ter stive regler tlL en adgangsbegrænsnins' og USA. I EolLand. nå aLd.ersforskellen neLlem

Acloptionsnevnet fremhævet, at de berygted-e ad- adoptant og adoBtivbarn ikke ovdrstige 50 år.
gangsl,;ri.terier, nan indførte uilen overgangeord- I betæn]oclng III sid.e {5 b'ed.d.er d'etl

ning d. 1. 11. ?5, kun skaL tjene det formål Samnenfattencle kan siges, at fremfor a1t er

a,t ud.el-uld<e uegned.e forældre, og at de i neget f::11f"*ldrenes 
personlighecl og forhold'ene

rinse grad utlelurcrcer de ve1loraliricereae. r i":f,lt;f3l"lr"L3ffi:l:f,?"å*"1:t#låT"il;,",
d.et fø1gend.e vi1 vi d.erfor gennemgå de fire sgm-aId.'er' sooiale og økonomiske kår er af

nlnd.re betydning i foab.oLd. hertilt.
lriterier for aclgangsbegrensning'

A1d.er.

Grænsen er nu for kvind-en lB år og for na'n&en

40 år. Skal nran tro adoptionsnæ'rnet uretlfører

overslcid.else af den:re grænse i sig selv en

Det er selvføIge1ig vigtigt, at foræJ.ilrenes

ald.er er sådan, at risikoen for cLød.sfald.

ind.en barnet er fyldt l-8 år er rlnge. Evis
ald.ersgrænsen ændres til en d.ifference på f.
eks. 45 år nel1em barn og foræld.re viser

såd.an grad. af uegnethed', at d'e afvises fra at statistiske be:regninger, at d.et lorn nealfører
gå til- foræ}clreprøven. Imicllertiil kan nan af 

en nlnLmal øget risiko for clø.sfalcL ind.enfor
opgørelser fra d-e fornidlend'e organisationer
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denne period.e.

Saolivets varighed..

Den l-. lL. ?5 j-nd.førtes en minimrnsgrænse på

J års d.olorroenteret samliv j:rd.en fonrnclersøgeIse
karr konne på ta1e. lid.ligere var cLet Z* - I
år. Denne ninirunsgrænse er sat for at sjrlre,
at sanlivet er stabilt. Det er selvsagt
vigtigt, at barnet ild<e oBJ.ever.en skilsmis-
se. Inid.lertid. øges samlivets stabilitet kun
minimalt ved. at øge.sanlivsgranson tiL J år.
Dette kan clolornenteres ud. fra eeparations-
og skilsoisseund.ersøgelsen af L9?1 (Statistiske
efterretnirger, 1J. ja,nuar 65, årgo 19?3). San-

llvets stabllitet ka,n lo:n skønneg ud fra en

fonrndersøgeIse. I d.e vestlige Iand.e og veil
da€- og d.øgnpleJetilIade1se find.es ingen stive
saalivsgrænser. En und.tagelse er cl.og Eollancl,
hvor d.er ligeled.es kræves I års sanLiv. Imid.ler
tid. er clen øverste aldersd.iffelenoe son ontalt
her J0 år neLlen adoptlrrforæld.rene og barnet.
Antal børn.

Den 1. lL. 76 inclførtes 2-børnsreglon. ]181i

nåtte bøjst adoptere 2 bøtn og fa^rol1ien nåtte
højst bestå af 3 børn LaIt. Nævnet nåtte d.osi

lenrpe sin praksis efter at vare gJort opma;rksotr

på d.en europeiske konventj.on, hvorefter .nan

ildce ved. lov nå begrænse antallet af bdoptiv-
børn i fanilien. Praksis ved. nærmets afgørelser
er nu if1g. cirlarlæresleivelser w. tf77 at
18. marts JJ'l'| , at trgoclkendelse tlL adoptlon
af barn nr. 3 eIler oere nå fordre kvalifka-
tioner ud.over det sad.vanlige. Godkend.else tiI
adoption bør d.erfor I sådarne tiLfæId.e ildce

ned.cl"eles uden en særdeles nøje rnrrilering af
ansøgerfanilierne, I hvert faLcl omfattencle

børnepsyklatriske und.ersøgeIser, og der bør
ti1 fanllierite stilles særLtge leav, iler nå sti
ge betydeligt t talst necl d.en sanled.e fami].ie-

gtørrel§err. Evis faailien forteat viI
fasthold.e sit ønske on at adoptere, ka.n

saoråd.ene ildce afvise en fonrntLersøgeIse.

Opfylder forældrene ildce en e11er flere
af d.e af cle øvrige generelle laav oB-

fordrer nævnet i sanoe slcivelse satrråd.e-

ne 1 anoternes socLaloentre tiL at afvise
fonrndersøgelse på d.ette gnrnd.lagt Iøvrigt
en ud.tale1se, der be}:cæfter adoptions-
navnets bold.nlng, neulig at opfyJ.d.er adop-

ta,nterne ilclce tLe generelle !cav, bør nan

afvLse fonrnclersøgeIse alene på det gnrnd.-

Iag. Det fremgår af d.enne sk-lvelse, at
næwret har d.en opfattelse at flere entl

to børn i en faroilie nærnest nå opfattes
som uansvarligt.

Evis d.isse regler sku11e h.ave sagLigt ind.-
ho1d. giver det a,nled.nir:g til d.yb bek;mrlng
for cle uange børn, d.ee befind.er sig i fa-
oilien, hvor cle er nunrner tre eller roere

i børneflokken. De bør 1 eå fal.d. fal<tisk
unfler konstant opsyn og vurdering af d.et

offentlige I
Ud. fra op6ørbLser fra cLe fornid.lencle or-
ganisationer tLev skønsnæsslgt * - t/l
af børn over 3 år anbragt sotr nro 3 elLer
roere. Desutlen aÅoptered.es d.isge børn ofte
af d.e lidt æIilre fanilier, c[er.havd.e erfa-
ringer ned. egne biologlske børn e1ler ad.op-

tivbørn, og clerfor også var speoielt egne-

de ti1 at ioød.ekorone d.enne større uclfor-
clring soo adoption af æ1clre kan stillel

Ted. d.e nye krav udeluldres d.enne forækclre-
gnulpe både på gnrnd. af al.d.ersgrænser og

}øavet oo reclu]<tion af a^ntalIet af børn.
3la,nd.t a^ndet derfor er det nu va,nskeligt at
find.e adoptirrforæ1d.re til denne g:nrBp6

børn, j'v:f. Ådoption Centers sleivelse af
8. 5unf L9??.t11 d.eres ad.optionssøgeniLe.
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En anclen argr:.nentation sotr høres i kullB-

Det oå vere rineligt, at d.er gæId.er 6nsar-

teire resler ror d.as- og d.øsnpreJe os ::";r.L:i: ffi ::::::tffi::i:lilL
adoption også neil hensyn til antallet af 

ningen blindt og tlrfæ1digt, nen cla ma:r
børn' Derfor foreslåes t atr 4 børn eon oot"u ,"rr"r at vicle, at der er for få børn ti1
regel er d.et højeste antal- børn i en faml-

adoBtion i forhold tiL det antal foræIclre,
lle' tr'Iere børn vil l§,'ne kom!.e på tale' 

d.er ønsker at ad.optere, kan oa,n for at
såfremt faniLien besicl.d.er sBeoielle !cva-- begrænse d.e fonrndereøgen&e nyniligheders
lifikatloner' De,ne regel svarer ti1 for- ressourcex anvencre cle indførte a.d.gangs-
bold.ene før 1. 11. 75.
En1lee.

har vist, at d.isse lcvaliflkationer va!
tiI stede.

kriterier. Ifø1ge d.enne argrnentation lnrn-

ne nan J.igeså godt a,nvend.e leiterier for

Ilvorvldt clisse børr, bliver ad.opteret i
Danmark, afhænger a,f cle davrske og uilenland.'

Det er ganske få enlige, tler hicltil har ad.gangsbegrænsning såson ucleluldcelse af
fået tilladelse ti1 at adoptere. Lancls- rød]:.årede eller folk føtt på u]ige datoer.
foreningen Adoption og Samfund. har skøns- I cLeru.re argumentation inCgår d.en påstandl

mæssigt kenclskab ti1 omkring dO enl-ige at cler er for få børn ti] adoption samt

adoptanter. Det er fæI1-es for disse enLiger d.et nøclvendige I at reducere ressource-

6t d.e besidder specielle kvalifj.kationerr forbruget ti1 forundersø5-elsen" Et er sik-
d.er bevirker , at de fakttsk kan gøre d'et kert: Der findes mil1ionrris af børn i ud-
ud. for et forælclrepar.Der er lsrn glvet ti1- Landet for hvem adoptior- er langt beilre

1ai[e1se tj.1 en1-ige, når forunclersøgelsen end d.en situation, d.e beiind.er sig i.

Det er forkert at sid.estille disse enlige ske aclogtions- og formidlingsregler samt

rned. ufrivilligt enlige. Det er karalrteri- de formid.lend.e instanser (danske og uCen-

stisk for cle enlige ad.optanter, at de bI. landske). Det vi1 virke fremmend.e, hvis
a. på gruncl af d.eres bekerrd.tskabskre&s og vi smidiggør vor administration, ild<e

familie langt fra lever isoleret, men at cle 6in4st rn.h.t. vurderinge:: af kravene ti}
kan give barr,et tilloeyining ti1 en leed.s børnenes helbredstilstarC, Det er her

af faste støttepersonero vigtigt at fremhæve, at sar,rådenes primære

Der gives da€- og d.øgnplejetilladelse til opgave er at @ adoltivforæIC.rene

velkvalificerede enlige. I Sverige, Tysk- on:, barnets evb. sygdom, handicap, såIedes

J.ancl, Eng1and,, Franlcig, Belgien, USA, kan at forældrene kan træffe deres afgørelse

enlige adoptere. Det har ildre været nullgt !å et reaListisk gnrncll-agl Dei vi1 virke
at skaffe o5ilysninger herom fra d.e ørrige fremmenc!.e, hvis vi ændrele vore god.kendel-

vestlige land-e. sesregJ.er, såled.es at 1iC.t æ1c[re børn (over

Vi nå.konk1ud.ere, at clen ind.førte ad.ga,rigs- 3 år) har nnrlighe.J for at bli.,-e adopteret,
begrænsning i væsentlig grad vi1 ud'elukke hvis justitsministeriei i;olkeåe 19L4-1oven

velkralificerecle forældre fra at adoBtere. on formid.llngsret rigti.gi, så1eåes at in-
dividuel piivat forrnid.lirg blev fremmet og



-9-
og hvis vi alvorligt overvejede at supplere egre'tkke';adopterecle børn. Son cLet fren-
d.e foroidlentle insta.nser uetl en statslig går har aa^n på alle områd.er fjernet sig
formidling, soo det er tlIfældet i Sverige. langt fra en ligestilling, nen soru en trold,
For uclenlancLske børn er forholdet nellen af en æske ch.rkker d.et op ved. fastsættelsen
antallet af a.d.optioner og ventelisten ca. maxirunsald.er. T,Lgesoro kvlnclen lfø).ge

1:1, c[.v.s. gennensnltlig ventetid på 1 skabelsesberetnfu:gen er skabt af nand.ens

år. Selvono der enga,ng I fremtiden slorlLe ribben, således har adoptlonsn^evnet også

opstå et nisforholdl nellen antallet af fastsat h.entles naxLøuosald.er veil at trak-
adopttoner og ventelisten er ailgangsbegræns ke 2 år fra na^nd.ens. åitoptionsuilvalget

ningsoetodex jld<e ve]-egned.e til at Løse hae nenlig i statistlsk årbog fund.et fren
d.ette problen.,Det forutlsætter neollg, ti1 at i d.anske ogteskaber er krlnd.ens

at de er sagllgt begnrncled.e, såIed.es at 1 a1d'er genneosnltllg 2 år lavere end. ua,n-

cLe llcl<e Bå forbånd l betydellgt oofang dlenstt Det er lngen spøg - se selv i
ud.elukkervell,cvaltfioerecle foralclrefra betanl«ringIIr.

muligheclen for at l§rnne acloptere.

Ressouroeforbnrget tiL forund.ersøgeLse

vl1le vecl stort set at bibeho].d.e ret-

Soo ilet fremgår er trbeg:rrnd.elsenrr for d.en

ind.f ørt e adga.ngsbegrænsning t iL fon:nd.er_
søgelsen bå.de fejlagtig og absurd. Den

l

;li

:i,
t:r

i,

'ii

j

nlngslinierne fra før 1. 11. ?6 for goc[- id.ee1le roilnlng v1lle vare helt at af_
kend.else af udenlancLske børn (& fi at skaffe d.erure adga.ngsbegrænsning, nen ilet
adoptionerne) være uændrede. End.elig skal vilLe 1ræve så aegen nytænlo:ing (og
d.isse udgifter ses i sin rette 6&ru[on- H.artænlcnir:g) I at d.et navnlig dlet passere-
hæng. De skal sanuenbolcles necl udgifterne d.e taget t betra*tni,g fornentlig vi1
til fød.sel (sva.ngreundlersøge1ser, barsels- være for neget at b.åbe på. Son e*.riroe-
orIov, hospitalsorlov, sygell-gbeilen hos ligt alternattv foreslåes her stort set
d.en gravide eto.) og sterilitetEuni[ersø- en tS.lbagevend.en_ til reglerne før I. 11.
gelser og beba.ndling. Beregnet per bårn J6 for adoption af ud.enLaxrdlske børn.
vi11e ud.glfterne ti1 adoptionTrære langt Blot skal l:vind.en selvsa6t 1igeetl,les ned.

cle olndste. Et and.et a,rgunent er en'sartet-1 Dand.en. (Næroere on d.e forsLa€ I et
hed. I lovgivningen. Untler d.enne tronpet- senele nuoner). Disse regler vi, 1 rir:ge
fanfare har oan ensrettet reglerne for d.et onfar:g på forhåad. udl.eLil<lce vellcvalifi_
etore flertal (adoption af uclenland.ske oered.e forældre. Yi adoptivforældre har
bøln = 80 l) ned. ninÅretall-et (adoption haft J år at mrd.ere d.isse regler 1 (p"_
af cla.nske børn) og saotid.lg trd'erligere riod.en 1977 - L. 11. 19?5) oS førnevnte
ekarpet reglerne for sidstnåvnte. IGnnen- påstand. er baseret på vores erfa;cinger
tarer til d.erure argrrnentationsforru er fra dlenne periocld. Dette foislag har d.a

vtst overfløtlig. også vecl en unders]eiftsj,.dsanLing bland.t

End.eLig ønsket on at sidestilLe adoptions- ad'opta^nter fået overvælclencle tilslutning.
reglerne oeil forhold.ene hos foræIilre oeil Det ht4til passerecle har givet tl1li.en
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!:rrs,.rs for -l-fcptivforælrLre o3 børn afvikle-
:les i ugen 1l-. - 16. juli i å:. Der var

13 f a:::,i1ier regræseateret , C.-;. s. 23 voksne

og 22 bøtn i aLCeren 8 år tiL E r:rdr. 91'

K',rrset leieles af cand. psycr:. Ul1a Tel1er

og unlertegneje, - vi neCbra5':e begge vore

t-ani-lier, så1edes at vi var ralt 1§ fani-

s).=ivelser ii1 cLe forunclersogenåe n1'ndi5-

hef,er i anterre on d.en n;;e a1;aiigsbegræns-

ning varsler Sierligere stra:ninSer nr.h.t.
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)eltagelse:: var i år ni:id-re end vi havd-e

håbet, men vi vid.sie gclt at d-eltageran-

taIlet var passende , nål vi slcr-r1le se

det udfra d.eltagernes s;r:svinke1. Det

føltes derfor også allered-e d-en første
aften, hvor familierne havde fået kon-

takt med. binanden og snalJcen gik Iiv1igt.
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Vif De støtte os?

Det kan De gøre ved at
kobe en annonce i vort
blad. Prisen er kr. 1oo
+ noms pr. gang, rabat
ved fLere indrykninger
af sar.vne annonce. Spørg
REDÅliTIO.'iEN, der gerne
hjæIper'med vejledninq.

Der var ved kursets afslutning enighecl om

at kursets forløb havcle været vellykket og

at ud.bybtet var stort. Jeg bemærkede, at
en ef tleltagerne rapporterod.e fra sin grup-
pe, at mænd.ene takked.e for at have fået
lov at snakke orn noget meningsfyld.t i en

ug6 og iklce on biJ.er, penge og sport.
Emnerne, d.er lagcle op tiI grupped.iskussioner-

ne var! 3ørn og ud.vikLingsproblemer ved.

UlLa TeIIer, Familien i Sorbrrrgssamfund.et

vecl oa.niL. psyoh. ?er Sohultz Jørgensen,

Evis nit barn bliver sygt ved. Iæge Per
Vagn-Eansen, Åilopt ionsorganisat ion ved.

1æge læif Ipsen og Sarnet, d.en tred.ie
vertlen og os ved und.ertegned.e. Der var i
år 3.a6t vægt på, at børnene fik en ferie
uct af d.et og at d.et blev en behagellg op-
levelsen for iLem, og det fø1te jeg lyldce-

des. Kurset son helhecl nød god.t af høj-
skolens hand.icapvenlige bygninger, cler også

er gotle tt1 kLapvogne og barnevogne. Per-
rainet er så stort, at d.e store børn ildce

fø1er trang tl1 at uclforske den ver&en, d.er

er uilenfor højskoIen. Endelig er lran dejligt
fri for is- og slikboder og d.iverse rekla-
ner for d.enslags. 0g ti1 allersid.st skoLens

god.e køHcen, der a1tid. byder på lor.linariske
opLevelser.
Afslutnlngen var en fortsættelse af ugens

d.lslorssionslyst lorn afbrudt af en sangop-

trædlen af cle større børn og d.en var siklcert
ild<e bLevet afsluttet, hvis foræIilrenes op-

mærksomhed. iklce havd,e en efterhånd.en d.alentle

tendens og snakken overdøved.e l«rnstnerne.

Oruppen ened.es on at mødes igen i efteråret
for at snaklce vid.ere og udveksle fotos og

tanker efter ]nrrset.
Gerd.a Skovrnand. Madsen

G E ].i E R A LF O R S A },T L I N C

1

ADOPTION og SAMFIIIID

lørda6, den 12. novenber 1977.

SteC.: Århus. Nærnere adresse
offe:-t1iggøres senere.
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BABNUTS !ARV

af IeSe Leif lPsen

Barnets tarv er efterhånden blevet err Ling.0g hver gang h.er '!an si"i{et ne'1 krun-

rnisbnrg.L floskel l alui;tiolsclebatten. [l3 tæer i skoene og ltøIt den af justits-

Se€sbehand.lere, samråcl,smetllenrner og rnlnisiere:l uri'pegeia foti-rand' ilornslet sige:

iH<enindstadoptionsnævnetsformancl,Viskaljcvarota4eba:tretsta:v.
statsadvokat llornslet forsvarer sig Sitlob vi høTie rler:ne flcskel fra statsad''rc-

i tide og utid.e med., at de er sat ti1 i katerr:":r n'.tnd var i raC'ioensrtEfter re{io-

at varetege barnets tarv. Alt hvad na,ni .avise:ftrlen ). aug".rst t<1' 19rC, - 19130'

forebager sig af ubehagelighed.er over- Eer lernr.e'.'i høre, at c'et ikke tjente

for fanrilier, d.er ønsker at acloptere bainets ta:v, hvis gn a'lopl;ivno! va! lnetie

skyåes med oprejst pande ind under be- enå J8 år. Forl'i arlopti'åarnet da'riIle

grebet barnets tarv. r'ære i puheri:'eten, når adoptil'ncLeren var

Der er sagt meget sludder fra d.e så- i klina.ktoriet' Dcnnc }IL1rllsletrske kli-

kaldte professionelles sicle i adoptions- clakteriesna:< hel "'i 
lrørt før, ne:1 vi rnåtte

debatten. høre d'e:: -{'gen fcr ai iro \tre egae ølerr

Først blev nan presenteret for betænl<- værre :'}uc[&er har vi aldrig hørL' son Iæge

ning III fra adoptionsudvalget. En vær- veå narr, og ie f].este kvinder veå &et også,

!e gang sl3iveboralsarbeJde skal nan at klirna^i<ieriet kan inåtræde m'g]'Ie$ 40 og

Ie&e 1ænge efter. Eolilningerne og for* 55 å'rsalJererr' Ilvis'ri regner'mecl ai ]-2-

slagene heri er i d.en gra.d. lræget af årsaLtleren er ste'rten tl1 ;nrberteten ' 
slcal-

teoretisk viclen og mangeS- på praktisk, le ir'5en ]r"intLa have Lov at få born efier

kencLskab ti1 tlngene. I a"t fy1,1te 28. år1 skal vi føIEe cLen Eora-

Dernæstnåmanopleve,atbetænkrringensslet§keta.rrkegang.Mendetsj:a1vihelIer
forslag bliver ført ud. i praksis, clikbe- ilci<e' Det lcan ''ri iklce' Det kan naturS'igvis

ret af statsadvokat Eorr:,sLet. Segnrndel- give prcblener, når pnboriet o;" kl-irnakte-

senforplutlseligatstrammereglerneriuneTtilste.leisanmefani].iepåsanne
forgodkendelsesoma,doptant:IgentiåsgrrnJci.Mend.ereriid<enogetuse:lvan-
Barnets Tarv. ligt i åette og clet givor sjæId'ent anl oå-

sid.en ind.førersen a.f disse regler har ning ii1 uove':estigelige problemer'

adoptionsnerrnet og iser åets foernand taL- Puberieten er en vanskelig tid' fcr alLe

rlge ga:rge cråttet forsvare d.eres band.- børn, så'reI adoptereåe sosr ildce-ad-optexede'
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KlimaJcberiet kan være en,vanskelig tid.
for nange krind.er, nen i d.a6 h.ar na,n dlog

uullghed for.'ud.'en støue begvar at af-
hjæ1pe }nrintlens kli.na.lcterieIIe gener.
Evis nan i.klce ønsker ad.optiyforhold
skel rrare oere problenfri enil anil.re

børn/foræ1d.reforbolcl, og ctet ønsker vl
li<ke , er Aer krgen son helst gnrnd. ti1
at undgå konbinat ionen puberiet/tliuak-
teriunr. Vi vi1 i det hele ta6et vencle

os mod d.en tentlens at ethveet adoptiv-
forhold. f6r enbver !rl.s skal :være on

sucoes. Man har ,ind.tryk af at baggnrn-
d.en herfor nere er faglig stolthed. hog

sagsbehand.lere og an&re fagligt inplioe-
redle end. d.et egentl.ig er hensynet ti1
barnets tarv.
Statsadvokaten vil gerne at adoptiv:for-
æLclre er så unge eom.uuligt, d.og 5Jdre

und.er 2J år. Ewor statsa.dLvokaten har
fra at d.et t jener barnets tarv bed.st,
når vi ser bort fra klinal<terievrøv-
Let, ved Jeg tkJ<e. Det har J flere &:r

tjent barnets tarv bed.st at bLive adopte-

ret af æ1c[re fanllier, d.er i forvejen
havd.e erfarirrg roed børn. ndce mindst

når d.et gæ1d.er børn på 3-4 år eIler
uere ved. a1le und.tagen ad.oBtionsnevnet,

at ctisse børn er bed.st tjent oed. ildce

at blive ailopteret af de helt unge fa-
ui1ler. Ma"n har d.et ind.tryk, at atloptions-
nævnet er af d.en opfattelse, at a1le 

l

børn, rler adopteres, er spæilbørn og at al,Ie

cLer ail.opterer ønsker epedlbørn. Dette ka-n i

kun bero på ua^nglende kend.skab til de

fa.lqtiske forhoId.. Eller? i

Efter Eornsletts neplng tjener det også

barpets tarv beilst, at d.er er 3 børn I

fanilien og i hvert faId. højst to a-
cloBtLvbørn. Segnrndel.sen herfor ha,r Eorn-
slet tid.ligere givet. Saggrunclen er
Srens-sagen. Det er tenmeligt nalvt at
tro, at nan kan unfuå nisband.llng af
børn vecl ensåd.an regel. Srensfamtlien
var særale].es soeoiel bg en gentagelse

er h.øJst usancLsynlig. Bortset herfra kan

dter sildcert flndes børnenishand.Unge-

sager fren i faruilier roeil fra et barn og

opefter.

Eornslet uener også d.ettjener barnets
tarv bettst at kouoe tl1 en fanilie, cler

er gift og har levet sanuoen i ninclst

J år, id.et cter c[a. stsrlle være sanclsynlig-

bed. for stabilitet i fauilien. En etatl-
stlsk beregning af forskellen i stablli-
tet p& et forhold af 3 åre va,righed. og

et a-f J års varigbecl er kr:.n nogle få
pronlLIe, såIed.es at na.n 1 praksie lld<e

opnår nolet ved. ! år i stedet for 3 å.r

n.h.t. stabiliteten.
Begnrnilelsen for d.isse tre generelle
laav er altså så tynd.benede son nan

overhoveilet kan tænke sig. åt begnrnd.e

tten ned., at d.et tjener barnets ta:w er
nrild.est talt uanstænd.igt. IkJ<e nind.st

når ma,n end ildce har gjort slg clen u-
le]llghed at fortæLLe, hvad. ma,n forstår
vedl. barnets tarv.
ÅÅoption og Saurfund. har dlefineret bar-
nets tarv veil trNts erklæring om barnets

rettlghed.er. Den gengives her i'sir

fuld.e ord.lyd. så d.en kan blive eå ma^nge

bekend.t sou uuligt:
rrÅlle børn haæ ret tiLl
1) at nyd.e de vrævnte rettlgbetler uclen

(fortsættelse på bagsid.en)
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.Anmelde1se af Vita Pruzan og Jakob

Ved.el-Pedergens undersøge1se. Social-

forslmlngs inst itutt et s publikat ion

nr. 7?.

I fortsættelse af Sooialforsloringsinsti-
tutets småtryk nr. 8, 1976: Undersøge1-

se vedr. udenlanclske adoptivbørn af

Vj.ta ?nrza.n og Jakob Ved.e1-Ped'ersen,

er dler nu sluttellg udkonmet en publi-

kation fra institutet af samne forfat-
tere med titlen: Født i udLantlet - acloIr

teret i Dannark.

Unclersøgelsen blev iværksat af instltu-

tet efter et ønske fra Justitsminlsterie{
Adoptionsuclvalg. 0m anled'ningen hertil

kan anføres, at na,n on Ået stigehd'e

a.nta} ilclce-skanclinaviske adoptivbørn

i årene ]:966-72, ildce bavde nogen kon-

Ieet vid.en, hvorleiles d-isse børn tilpas-

sede sig clet danske saafu:rd', og at nan

fra nynd.ighed.ernes sid.e !3lnne nære be-

§nring for disse børns personlige'udvik-

ling samt for i hvilken graÅ, d'e vilLe

konme ti1 at belaste beha'ndlSngssyste-

met i form af anbringelser på ingtitu-

tion e1. lign. anclen offentlig etøttefor-
anstaltning.

Fornålet ned c[en pla.nlagte unilersøge1se

slo.rLle derfor være at belyse, on en

uforboldsnassig stor de1 af aÅoptiv-

børnene får alvorlige vanskeligheAer

vetL at tilpasse sig det danske §arnJUn'[

saort enclviclere bidrage ti]' en vurd'e-

ring af fon:.nilereøgelsens pral<blske

'rærcli.

tr'ørst lidt statistlk. Un&ersøgelsen onfattee

L58 ud.enla^nd.ske adoptivbørn, adopteret af

d-anske forælclre. 3ørnene er konuret ttL lan-

det efter 1. 1. 1955 og har ophold.t sig I

nindst 2 år, d.e fleste i flere å5 inden

undersøgelsen. 3ørnene er fø&t roellem J'!62

og, 1956 og clerfor meLlem 8 og 12 år gamle'

Deres bjenland er for cle flestes veclkoooen-

d.e enten Tyskland. elLer (orea'. 0n kønsfor-

d.elingen er d.er en mind-re overvægt af d'ren-

ge, isar tYske mrlatdrenge.

Oplysnlngerne o!0 børnene og fanilierne er

inclsamlecle clels ved hjæ19 af interview med

foræld.rene og dels vEd- et lnterview sre'[ en

af barnets lærere. Enclvidere er 
'Ie' 

foretaget

sooionetri§ke und-ersøgelser i d'e 3ågældende

børns klasser n.h.t. kanmeratskabsforhold

må1t bI. a. ved hiæ1p af venskabsvalg' Sam-

tid.tg herneil er et ti]-svarencle Lnterview oed

Iæreren gennenført samt en tilsvarende sooio-

netrisk un&ersøgelse foretaget på et barn fra

ealome klasse soro adoptivbørnenel Bå saone

aLdetstlin og af samne køn.

SåIedes slorlle d.er vere skabt grund'Iag for

samrenligzrelighed. imellem cle to 1ærerud'ta'1e]'-

ssr og ile to eooiornetriske und'ersøgelser på

de to gnrPPei af børn.

UntLersøgelsen irdledes necl en ægte og leveniLe

sklldring af en oors beretniag on den første

tid roed et korea,nerbarn i fani'Iient der I

forvejen bar { børn 1 alcleren 3 tI1 15 år'

Det er jo ga,nske tankerrækkendø; ja næsten

tragikoulsk at konstatere, at clen familie,

der fortæIler oB, b.vorlecles clet var at hente

en !-årig d.reng, kald-et lntlers Eo, og lnd']'enrne

ham i cleres faniIle, ned cle nuværencle generel-

le goclkenclelse sleiterier ( kvlnAen na;rlmaIt



38 år og mand.en 40 år) itd<e vil1e ,rrr"- " 
t

blevet god.kend.t, idet begge, mest faderen
overskred. disse aldersgrænse!o Åt familien
besid.d.er en rummelighed., varme og mange

ressourcer, turd.e være kvalifikationer,
som er overordentlig afgørend.e sorn et
egnethed.skriterium, med.ens aLd.eren er en

falctor som naturLigt også må ind.gå i iLen

saroled.e vurd.ering. 
l

0g at familien i d.e første måaed.er også

aI tyd.elighetl af rnod.erens beretning oo cle

prøvelser, son den J-årige And.ers E01 udsat-l
te sln nye familie for. Men aLle står stra-
bad.serne igennem og nod.erens sid.ste linler
i optegnelserne lyd.er såd.an: And.ers er en

søil og kar unge, som vi er meget glacle for,
og har d.er stået and.et på d.isse linler, er
d.et ford.i jeg har været s& åbenhjertig soør

nrultgt og prøvet at se på os alLe mecl fren-
med.e øjne, e11ers hrnne jeg jo ligeså god.t

b.ave ladet s!:rlvenaskinen stå.

Ser roan ltd.t på cle famLlier børnene konner
i viser cle for d.e flestes vedkomnende (æ /.)
a,t lI&cere stg i sociaLgnrppe I, II og IfI,
hvilket er en bet;rdel-ig højere plaoering

Faderens og nod.erens genneosnitsalcler er
henholclsvis 3? og 34 år. Ses på yclervaria-
tionerne Bå foræLclrenes aLc[er, er ilet igen
ganske tankevældcend.e, Ja, urimeligt at kon-
statere, at ca. 15-20 f" af cle her godkendte

faollier aLene af ald.ersnæssige grund.e vl1Le
være kasseret son egned.e foræIdre eftsr de

nugæIclend.e regLers forvlatning, altså afvis-
ni-ng af kvind.er over 38 år og mæncl over 40

år, hvilket oange adoptiv- og iJ<ke-adoptiv-
foræIdre af fLere kend.te gnrncle blLver,
fudlen dle konoer i ga.ng metl at glorlle bes]ut-
te sig for barn nr. 2 eL1er l.

0m ægteskabets stabilitet fremgår cLet, at
skilsmisseprocenten er Lidt lavere encl

sv. til en befollocingsgnrppe af samme alaler

m.v., at hviLket ma;r kan tillad.e sig at slut-
te, at ægteskaberne er oind.st liges& stabile,
ja, J.id.t me!e, formentligl end. sv. tiL et
gennemsnit af befollceingen son helhec!..

Und.ersøgelsens J boved.resultater vil jeg gen-

glve nogenlunde, son a&ført i bogens konklu-
slon! Første hovedresultat, viser altså at
1. Ud.enlanclske adoptivbørn i alderen 8-L2 år
ild.e hyppigere eniL and.re jævnalcLerende børn

har. ud.vllclet alvorligere forstSrrrelser i
? er sonl ighed. sud.vik3. ing en o g t i lpasnlng sprob Ie-
ner, d.er er konnet tiI syne i skolen.
2'. At d.e uclenfanclske adoptivbørn i ald.eren

8-12 åi ildce i videre udstrælaning har været

henvist tiI rådgivend.e el-ler bebandlencle or-
ganer end. nan måtte vente i en tilsvarend.e
gnrpBe d.a,nske børno

3. Undersøgelsgs treilie hoved.resultat err at

famtlieltvet i fanilierne og forhold.et inel-
lea foræ1clre og adoptivbørn for langt de f,Ie-
stes vealkomnencle, er godt og inderJ.igt. I
adskillige faniLier har c[er været va.nskeltg-
hed.er og I nogle er cler fortsat spanillnger
og konfliJste!, Den dlet er lsrn i en meget 1i1-
Ie gruppe, at situatlonsn er egentlig be-
lastend.e. For d.e allerflestes veilkomnenile

synes de spæncli-nger.og konfl5Jcber, cler fore-
konroer, iHre at skabe d.ista,rroe roellen børn

og foræ1dre eller resignation og nlstroil hos

foræId.rene.

4. Der er lcrn få tegn på negativ og alvorlig
dlslriotnation notl diese 8-12 årige uclenJ.a,nil-

ske ad.optivbørn. Betydnfugen af de navnte

clriLlerier svakkes I høj glad af både 1ærer-

nes og foralclrenes beretnlnger on bør'nenes

gode sti1llng i kanoeratskabsleedlsen og a,f
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at cleres positton i klassen bestent ildce

er ringer'e endl dle d.a,ns]død.te kanmeraters.

5. AIt 1 aLt roå loaJr Born feote hoveclresuI-

tat konlclud.ere, at cle foræIdre d.er er fun-
d.et egned.e tt1 at aÅogtere, også har vist
sig at være velegnede. Man led.er I urrd.ereø-

gelsen - nen forgaves - efter forhold., son

ekulle begnrnil.e d.en etranning af d.e slalen

1. 11. J6 gæId.end.e godkencleLseskriterter,
både d.e genereIle n.h.t. ald.er, varlghecl

af ægteskab og de mere speoifik)ce ro.h.t.
personlige ressourcer hos adopta.ntetne.

I ti1Leg hertil vil d.et rrare på sln plads
at tilføje, at unclersøgelsen w5.ser, at den-

ne forældregruppe ufl.oærker sig vetl en Bsyi.tii.
kisk stabilitet, der er større end bland.t

befolJmingen i aloind.eligbed, og at d.et

store flertal af foreLclrene besid.cler gotle

personlige 16ssouroer.
5. Soo et sid.ste boveilresultat'kan tllføJeet
at clenne undlersøgelde afslørette, at d.er

findes en nlld.re gruppe børn, d.er er i pleJe

.hos fanilis! xosn son iklce er adopterecle,

selvon dle har varet her i lard.et i namge

år. Evorfor clisse børn lld<e er blevet adop-

terecle, kan ildce siges, og kun ga.neke få
af d.isge børn er ind.d.raget undter børne- og

urtgd.onsforsorgen.

Socialstyrelsens undersøge1se har altså'
iHre kunnet belanæfte en fornodning on, at
problenbørnene skal find.es bla.nd.t de l!dce-; 

.

adopterede.

0g b.vad kan nan nu bnrge clisse posLtive

resultater tiI?
ForooclnLngex oE, at d.er i dlenne gnrppe adop-

tivbørn skuLl-e fincles en overvejende c[e1 af
belastencle problenbørn er nu blevet aftoncsf-.

tet, og d.er er fortsat lldre nogen gnrnd. til
særJ.ig ængstelse for dlsse fanll.ier og

d.eres børn.

Irlå rr&ersøgelsens resultater d.erfor blive
bnrgt tl1 fortsat at styrke aÅoptionsta,n-

ken her i Ia,nd.et, såJ.ecles at d.et er for-
æLtlrenes personlige ressource!, altså en

helJredsvurd.ering af farailien, son nå være

afgørend.e son egnetbedleiteriun og ik}e en

snæversynet begnrnd.else i cle nye ald.ers]ri-
terter, iler har rræret gældLendle sld.en 1.

11. L9?5. Siclstnævnte stramnLng af god.ken-

d.elslceiterlerne viI følgeIig reducere an-

tallet af fanllior necl adoptivbørn væsent-

llgt.

Elisabeth Aagaard. Ped.ersen

sooiaLråÅgiver

(fortsættelse fra sid.e 13)

nogen BoE helst undiagelse, uden hensyn ti1
rooe, budlfarvo, køn, religion e1Ier natlo-
nalitet.
2) sarllg bee§rtteIse, adgang tl1 og mr-

llghed for at udlvikle sig på en sund og

norroal nåde und.er frie og vsrd.iSe forhold.
3) et na,vn og en nationaLitet.

{) sooial tryghed., heruntler tl1strækkelig
ernæring, bolig, hvile og lagehjæ1p.

J) aBeolalbeha.ndling, uc!.d.a.nneLse og pleje
i tilfæIde af band.icaP.

6) liærlighed og forståe1se og en atnosfære

af b.engivenhed. og tryghed, on nuli.gt aLtid
foraldrenes ousoxg og ansvar.

.J).gratis r.rnd.ervisning og adgang til Ieg

og aAspredelse og lige Nlighecler tiL at

utlvik1e d.eres intllviclue].Ie 6vner.

8) omgåend.e beelqrttelse og hjæ1p i til-
falde af katastrofe.
9) beslcyttelse motl aIle foroer for forsøn-
nolse og gnrsonhecl og utlnytteJ.se.
(fortsættes i næste nutnnex, tler uc[k. i
slutningen af oldoler).


