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Barnløshed.

Barnløshed er et aktuelt problem. Det bliver trods krisen - et
stadigt større problem. Dagbladet lnformation vil i denne som-
mer have "Kærligheden" som tema, og et af emnerne i dette
store tema er det voksende arital mænd, der efterhånden viser
sig ikke at være i stand til at blive fædre. Årsagen - ia, det får vi
se om man ved noget om, når artiklerne fremkommer. Med et
skuldertræk af resignation vil ieg tilføie, at når problemet be-
gynder at gå ud over mænd, bliver der nok gjort noget alvorligt
ved det!
Barnløshed er et stort emne at rive ud af sin sammenhæng, hi-
storisk, socialt, kønspolitisk m.v. Problemet står alene og har
kun interesse hos den gruppe, det rammer. Som en af forfatter-
ne til indlæggene siger, er det et problem, som man kun tror
rammilr andre. Det har altid været sådan, at alle ægtepar fik
børn, og var der et ægtepar, der ikke fik b@rn, var der ledige
børn enten i familien eller i samfundet, som man kunne tage
til sig. Og gik tiden og affandt man sig med barnløsheden hav-
de det ofte et skær af et privilegium over sig, for familien og
naboerne døjede jo ofte med at klare dem de havde, og det var
indlysende let at se, hvilke fordele man havde. I dag kan man
få alt for penge, og man har råd til det, pnsker man sig det
kraftigt nok. Så derfor er det næsten ikke til at forstå, hvis
man ikke kan få et barn.
Videnskaben gpr fremskridt hver dag, og fertilitetsundersøgel-
ser og behandlinger, hvis dette er nødvendigt, kan fås - samfun-
det betaler høje summer for at finde ondets rod og om muligt
også en helbredelse. De barnløse lægger kroppe til uden på for-
hånd egentlig at vide til hvad. Det er, som det også fremgår af
en af artiklerne både smertefuldt og enerverende, psykisk som
fysisk.
Det er vigtigt, at man fortsat forsker indenfor dette område.
Er samfundet skyld i at stadig flere også påvirkes på det områ-
de, er det vigtigt, årsagerne findes. Muligvis finder man samti-
dig hermed andre uheldige virkninger fra det samfund, vi lever
i.
Disse artikler fortæller intet om samfundets andel i barnløshe-
den, men noget om den fortvivlelse den medfører.
Vi har denne gang fået flere artikler om emnet og kan for en
gangs skyld fylde bladet med et emne. Vi er endda i den situa-
tion. at vi har fundet flere artikler andre steder, men dem skal
vi sØrge for at omtale i det næste nummer. Men der er intet
sagt om, at alt hermed er sagt, og vi er kun glade for at få flere
artikler om emnet, hvis der er nogen, der ikke har nået at skri-
ve. Bidragyderne har alle løst,deres problem ved enten at adop-
tere eller at få børn selv, men der kan jo være andre, der løser
problemet på en anden måde. Og andre igen, der aldrig får pro-
blemet løst.
Madeleine Katz: "Adoption av utlåndska barn" har et intervi-
ew med en kvinde på 38 år, der ikke kan tænke sig at adoptere
og i gribende vendinger beretter om sine følelser omkring barn-
løsheden. Hun slutter: "De dår som har både egna og adoptera-
de barn påstår att det er ingen skilnad. Men jag tror det inte,
det skulle jag ochså såga om jag var de. Det år ju allt det andra.
Att båra ett barn i sin kropp, att f6da fram det, at uppfylla en
beståmmelse - man harju fått en livmoder till att båra barn i,
br<ist till att amma barn med, hela ens kropp år jo gjord bara
for forplantning, den år inget sjålvåndamå1......
Man låser så ofta att barnliishet har psykologska orsaker.
Håmninger, omedvetna motstånd. Man får en kånsla av att inte
nog med att man inte kan få barn, det år ett bevis på att man
intå borde ha några heller. Att man er mindervårdig. Steril, en

torr gren att kastas På elden.
Jag kommer aldrig <iver det. Och det finns ingen hiålp att få".

Gerda Skovmand Madsen



Nyt fra Lokalforeningen.

Lokalforeningen for Nordiyllandi amt afholder et Åbent-
Hus-arrangement i Hjørring Seminariums hytte, Lunken i

Peihede skov ved Kirkholt i weekenden den 16.-17. juni.
Lprdag fra kl. 13, s6ndag fra kl. 1 1.
Alle - også ikke-adoptanter - er meget velkomne.

Det planlagte arrangement med folketingsmand, J.J. Bolvig
om bl.a. 1914-loven, er udsat til efteråret.

Lokalforen ingen f . Nordjyllands amt
Fmd. Sven Bengtson, Bakkegårdsvej 59,

9830 Tårs. (08) 96 15 49.
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Foreningspolitik.

Formanden Poul Skov Christensen fremkom her i bladet med
et oplæg til foreningspolitik og ønskede samtidig kommenta-
rer til oplægget. Arbejdsgruppen i Sgnderjylland og Ribe amter
har på et møde gennemgået de 14 punkter. Til punkterne 1-2-
34-56-7€-9-10-12-13 har vi ingen kommentarer.
Til pkt. 11 vil vi tilføje:
Alt tilgængeligt materiale om adoption skal spredes til lokal-
foreningerne, og materialet skal til stadighed a-iourfgres for at
give lokalforeningerne de bedst mulige arbejdsbetingelser.
Godt ville det være, hvis HB fik udarbeldet en mappe med ma-
terialet, det ville lette kommunikationen HB og lokalforenin-
gerne imellem.
Pkt. 14 går kort ud på, at vi går aktivt ind i hjælpearbejdet for
børn i U-lande. (Måske med en fusion med Glemte Børn ogl
eller andre foreninger til følge).
Til pkt. 14 har vi f6r givet udtryk for vore synspunkter, det var
dog en kort redegørelse, så arbejdsgruppen vil gerne tilfpje
fplgende:
Vi mener ikke, vi skal påtage os et arbejdsområde inden for
dette felt. Det er et stort problem, som vi alle sandsynligvis har
stor sympati for. Vi må dog erindre om, at mange allerede er.
dybt engageret i dette arbejde, begynder vi, er vi blot en lige-
stillet og i værste fald konkurrerende forening (dette gælder
også pnsket om evt. at blive en formidlende organisation).
Formålet er for A og S efter vor mening at virke som samlende
led for alle adoptanter, uanset hvor disse mennesker har fået
hjælp eller er kørt fast, og virke for de bedst mulige forhold
for børn og adoption, samt påvirke landets myndigheder til en
bedre forståelse for problemeine.
Vi tror ikke, vi vil være bedre til at løse problemer, andre har
kæmpet med i årevis, men derimod måske bedre være den "u-
partiske" part, der løser op for problemerne.
De opgaver foreningen satte som mål fra starten og nu prøver
at formulere påny, må vi først bevise, at vi magter. Vor politik
b6r altid være opnåelig og virke som en mulig inspirator for
alle former for hjælp til børn. Fordyber vi os i arbejdet med en
forening (eller flere), har vi mistet kontakten til de andre fore-
ninger, og svigtet målsætningen om at hjælpe, hvor vi kan, da
foreningsinteresser ved en fusion vil virke hæmmende.

I pvrigt fplgende til formandensoplæg:
Med hensyn til mange medlemmer er det i sig selv ingen mål-
sætning, få, men meget aktive, er bedre, og en voksende med-
lemsskare skulle gerne være en voksende aktiv masse, der kan
samles om den til enhver tid gældende foreningspolitik, som
primært må bygge på medlemmernes ønsker og ikke enkeltper-
soners interesser.
Sagt kort om A og S fremtid:
A og S er og b6r fortsat være A og S, vi er ung som forening
og bør finde vore egne ben, fgr vi udvider arbeldsområderne.

På arbeldsgruppen i Spnderjylland og Ribe amters vegne:

Poul Madsen.

Barnløshed, -nej det rammer ikke os. Selyfølgelig får vi alle de
børn, hele det håndboldhold vi i både sjov og alvor har talt om

.at få. Tiden går, ingen tegn på familiefor6gelse. Venner og få-
miliens smådrillerier begynder at gøre ondt. Skulle det være til-
fældet, at vi ikke bare fik de børn, vi så meget ønskede. Hver
måned nye forhåbninger - og,nye skuffelser, det føttes som en
endeløs række af nederlag. Bider fra sig, når andre kommente-
rer, ingen skal blande sig. Der er tider, hvor man bare har lyst
at gemme sig alene med sin sorg. lngen, der ikke selv har stået
i den situation, kan tænke sig, hvor stor en smerte det er, når
andre taler om deres børn, både dem de har, og dem der er på
vej. Vi prøver efter bedste evne, at vise andre, at vi glæder os
med dem når de får familien forøget. Vi gemmer os bag en skal
med vor skuffelse, så blev det os, det ramte. Det tager lang tid
at acceptere, at vores tilværelse bliver i tosomhed, det er en
svær proces at komme igennem, men nok nØdvendig for at
komme videre.
Vi begynder at pusle .med tanken om adoption, den er fjern
for den ene af os, nej tage et fremmed barn til os, det går ikke.
Og dog, tanken modnes, skal vi forsØge? Det bliver til man§e
og lange samtaler. Tør vi, magter vi det, hvordan vil barnet
falde til, hvad vil familien sige, er blot nogle få af de spørgs-
må!, der bliver endevendt. Stadig ligger det i baghovedet, at
alle andre får børn, bare ikke dig, hvor er det synd for dig.
Og stadig går snakken om at adoptere, kun os to imellem,
tanken bliver vendt og drejet, til det en dag ikke er tanke
mere, men handling. Lidt efter lidt kommer man ud af, at have
ondt af sig selv. Det løser ikke problemet. i stedet må man ka-
ste sig over noget andet.
Familiens børn må holde for, og vi får lov at få mange dejlige
weekends med lånte børn. lmedens løber forunderi6geisen,
der er problemer, det tager tid, tanken om det ikke lykkes op-
står og føles som en knugende byrde. Vi gør op med os selv,
der er også et liv uden egne børn. Forspger på at skabe os in-
teresser der 96r, at problemet kommer lidt på afstand. Svæ-
rest er det nok at snakke naturligt med familien om, at vi ikke
Iår børn, i hvert fald ikke hjemmelavede.
Tiden går, en dag kommer besked om godkendelse, vi tør næ-
sten ikke tro det, to gange afslag og så endelig.en godkendelse.
Det er rigtigt, vi får lov at opleve, at barnløshedens smerte bli-
ver vendt til barnløshedens gave. En brændende varm julidag
lor 7 år siden, tog vi imod vores første datter på 2112 år.
Østens gave til os.

lnge Mortensen
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Noget om barn!øshed.
Allerede de første år, vi var gift, hvor vi begge studerede og
passede på, så vi ingen b6rn fik, sagde vi af og til til hinanden:
"Tænk, hvis vi nu slet ikke kan lave børn selv", - og i sjov talte
vi om, at der burde være en r6d lampe, der lyste i givet fald,
for så vidste man. hvad man havde at rette sig efter, og kunne
lade sig skrive op til en adoption. - At disse udtalelser senere
skulle blive virkelighed for os, havde vi vist ikke rigtig troet.
Den slags besværligheder er jo altid noget, der rammer naboen
og andre bekendte.
Men en dag var jeg efter ønske gravid, men godt 6 mdr. henne
i svangerskabet fødte jeg et dødfødt barn. - Vi følte, at en ube-
skrivelig sorg havde ramt os, selvom hospitalspersonalet blot
klappede os på skulderen og sagde: "Bedre held næste gang -
I er endnu så unge". - Vi fandt dette var en ringe trøst. Efter
ca. 1 1/2 år, hvor jeg ikke var blevet gravid igen, startede vi en
masse undersøgelser, af os begge to. - Resultatet af disse under-
søgelser fik vi til sidst sendt skriftligt, og det gik kort og godt
ud på, at min mand kun havde ringe chance for at lave børn.
På det tidspunkt, hvor denne "dom" faldt; havde vi allerede
indhentet en hel del oplysninger om, hvorledes en adoption
forløber, og på det tidspunkt, havde vi også besluttet, at det
skulle være et udenlandsk barn.



Ja, hvordan fples det egentlig at vide, at man ikke har store
chancer for at få børn?
Først snakkede vi det hele grundigt igennem, vi havde på det
tidspunkt været gift i ca. 5 år. Det skal da indrømmes at vi var
meget skuffede over dette resultat, men ret hurtigt begyndte vi
at se frem og glæde os til at det nok engang skulle lykkes os at
få et barn.
Familie og venner blev orienteret om vores situation, det men-
te vi kunne spare os for en hel masse spørgsmåI.
Men vi var jo i den sidste halvdel af tyverne og når vi kom ud
nogen steder, havde alle på vores alder et eller flere bØrn og
snakken gik om alle de dejlige unger.
Ofte blev vi spurgt: "Hvor mange har l" - pinlig tavshed, når
man sagde: "lngen".
Det varr ofte et problem, for man var allerede hjemmefra ner-
vøs for, hvilke sp@rgsmå|, der nu ville komme, når vi skulle ud.
Mændene var ofte "morsomme", når de fandt ud af, vi var
barnløse og kom ofte med udtalelser til min mand som:
"Hvad - kan du ikke finde ud af det?, så send da bud efter
mig". - Enkelte gange fors6gte vi at tage dem på ordet ved at
sige noget om, at han såmænd godt kunne f inde ud af det, re-
sultatet var det vanskeligere med, så det kunne da godt være
vi ville tage imod tilbudet. Det var som regel en udmærket
måde at lukke munden på en aktiv herre på. Men inderst inde
var det en pine for os selv at klare det, fordi vi jo var ret mi-
sundelige på dem, der bare kunne få børn, når de ville. Vi føl-
te, vi blev straffet, og det ikke mindst på grund af den mislyk-
kede graviditet.
Vi var på det tidspunkt lige flyttet fra en mindre lejlighed til
nyt hus, og det var meget svært at se på 3 bgrneværelser, som
ikke foreløbig skulle indeholde børn. Vi anskaffede os derfor
en lille hundehvålp, som skulle udfylde tomheden og savnet. -

Det hjalp noget på os, da vi gik op i vbres nye rolle med liv og
sjæ|, - at det ikke var så godt for hunden skulle vi senerb sande.
Mens forundersØgelserne stod på, havde vi ofte vore spekula-
tioner. Vi havde jo hørt så meget om. hvor vanskeligt det kun-
ne være at blive godkendt. Som tiden gik, begyndte vi så småt
at tale om, hvilket værelse der skulle være bprneværelse, jeg
syede en hel del store tØidyr, købte garn til at strikke af, syede
nye friske gardiner m.m. - men ventetiden var og blev ulidelig. -

Tillige var man bange for at komme til at fefle noget, for tænk
hvis nu det gjorde, man ikke blev godkendt.
I den tid gik vi meget ud, - teater, biograf, gik ud og spise alene

'sammen, rejste en del og snakkede om (men kun med hinan-
den), at vi måtte jo gøre alt dette så længe, vi ingen forældre-
forpligtelser havde.
Alle ens venner havde efterhånden bØrn, og det var ærlig talt
ikke altid rart at være sammen med gravide. nybagte forældre,
eller at blive inviteret til børnefødselsdag m.m. - Men tiden gik,
og vi føler selv at disse oplevelser knyttede os meget sammen,
men at det også blev noget af en ægteskabelig prpvelse af de
svære, som vi var glade for at bestå. - Ofte har vi talt om disse
år, og er nu kommet til den erkendelse, at hvis et ægteskab
først kan klare at være ufrivillig barnløst, og senere at blive for-
ældre, når man er nær de 30, så har man virkelig bestået en
vanskelig prpve.
Den 28. marts blev vi godkendte til at blive forældre, og den
dag fplte vi, at vi fik oprejsning for det vi i de senere år havde
været igennem. - Nu var vi "gravide" og alle forventninger gik
igang, n6jagtig som når andre forældre venter barn. - Nu kunne
leg åbentlyst strikke babytØj m.m. - Midt i mal blev det konsta-
teret at jeg nu også var gravid, og vi blev både glade og overras-
kede. - Jeg blev dog indlagt, da jeg var ved at miste det. Men ef-
ter 7 mdr. i fuldstændig ro fødte jeg en dejlig dreng. Vi havde
ikke oplyst myndighederne om, at ,eg var gravid, da vi io før
var blevet skuffet. Vi satte efter fødslen vores adoption i ro et
lille års tid, og da Nicolaj uar 21 mdr. fik vi Caniilla,3 mdr.
gammel, fra Korea.
Og her skal leg indfØje, at vores dellige hund måtte bøde for al
vores forældrekærlighed. Den var så jaloux at vi ikke turde be-
holde den, men fik den aflivet, og vi havde dårlig samvittighed,
da vi fØlte, den havde hjulpet os og udfyldt en tom plads, men
da vi fik det, vi virkelig 6nskede måtte den kasseres. Men vi
turde ikke andet, da den var aggressiv overfor børnene og mig.
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Der er enkelte, der har reageret på, hvorfor vi dog ville have
Camilla, nu vi godt kunne selv.
Dertil skal siges, at leg næsten var skuffet over at være blevet
gravid. man havde fuldstændig indstillet sig på at få børn på en
anden måde. - I dag er børnene 4 1 12 oS 3 år, og har uendelig
stor glæde af hinanden. De ved begge, hvor de er kommet fra,
det har vi altid talt meget åbent om. - Vi synes heller aldrig det
har voldt problemer at være forældre til et biologisk og et
adopteret barn, og vi nærer nøjagtig de samme følelser for dem
begge. - Jeg kan tilføie, at jeg fra vi fik billedet til vi fik Camil-
la'havde en masse graviditetssymptomer, eksempelvis bryst-
spænding. Jeg ammede Nicolaj i knap 8 mdr. og jeg er sikker
på at produktionen kunne være gået igang igen, hvis Camilla
havde været interesseret herfor.
I familie- og omgangskreds har der på intet tidspunkt været
forskel på den måde Camilla blev modtaget, som på den måde
man modtog andre børn. For os at se, har vi bare været fanta-
stisk heldige og siger som H.C. Andersen: "Først går man så
gruelig meget igennem - men så ....1'
Se det var en rigtig, men virkelig historie med happy ending.

Hanne-Marie
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BARNLøSHED.
Skal I ingen bgrn have? Nu har I været gift i så og så mange år,
det må da være på tide, I får nogle børn. Hvis vi da skal nå, at
blive bedsteforældre. Det er for egoistisk, at I ingen børn tår,
med de muligheder I har. Etc. etc.
Sådanne og lignende bemærkninger må barnløse hpre itide og
i utide. Fra familie, venner, arbejdskammerater o.s.v.
Ca. 1O% af alle ægteskaber har et sterilitetsproblem, er uønsket
barnløse. Der indgås ca. 30.000 ægteskaber om året. Ca.3000
af disse har altså et sterilitetsproblem.
Uanset om barnløsheden er frivillig eller el, er barnløshed ikke
et problem, der kun angår det enkelte par. Vort samfund byg-
ger stadig på kernefamilien. Den almindelige opfattelse af den-
ne er en kvinde og en mand samt mindst et barn. En enlig med
et eller flere børn eller helt uden opfattes ikke som en familie,
et par uden bØrn heller ikke. Altså svarer man ikke til det, der
forventes, lever.ikke op til det, der anses for at være det nor-
male i vort samfund. Det forventes ligeledes, at kvinder skal
have børn og får de det ikke, vil de af mange blive opfattet
som en slags afvigere, ligesom den steriliserede kvinde af man-
ge ikke opfattes som 100% kvinde. Dette, skønt det efterhån-
den er almenviden, at årsagen til ufrivillig barnløshed ligeså of-
te er at finde hos manden som hos kvinden.
Der ligger altså et udefra kommende psykisk pres, større eller
mindre, på det par (i nogle tilfælde på den enlige barnlpse
kvinde), der er barnløst, medvirkende til, at barnløsheden bli-
ver uacceptabel. Omgivelserne, normerne, det normale er en
væsentlig faktor, undertiden den væsentligste, der 96r barnløs-
hed uacceptabel. Denne faktor, ønsket om at være som de an-
dre, præstationstrangen, der ikke bliver tilfredsstillet, er utvivl-
somt en faktor, der må medregnes til sterilitets-faktorerne. I
ea. 9oo/o af alle ægteskaber kommer børnene, som de skal, eller
måske snarere, som de ikke skal. For de resterende ca. 10% op-
står en situation, som meget vel kan minde om den, der opsiår
for akkordarbejderen, der ikke kan følge med ræset, etler for
den, der skal omstille sig til nye arbejdsmetoder på sin arbejds-
plads. lnderst inde 6nsker man at springe fra, men det diffuse
udefrakommende psykiske pres, der øges i takt med den tid,
der går inden man "normaliseres" får en til at fortsætte ræset.
Hvad g@r man da, hvis man er uønsket barnløs? Ja, primært er
der io to muligheder: 1., Man accepterer barnløsheden. 2. Man
accepterer i kke barnlpsheden.
At acceptere ufrivillig barnløshed er af mange grunde vanske-
ligt. For det første er det ufrivilligt, og hvad der er ufrivilligt
er som regel også uønsket. Man ønsker altså børn. Men hvorfor
gør man det? Det kan jo udmærket lade sig gpre at leve et godt
liv uden børn. lkke? Og det kan foruden de mange glæder, der
er ved at have børn være overordentligt besværligt at have
dem. Men vi vil altså gerne have dem alligevel.



Foruden det i indledningen nævnte udefrakommende psykiske
pres er der en række andre grunde, man kan fremføre og som
man h6rer fremført:

- Man har altid regnet med at skulle have bØrn.
- Man har ingen andel i næste generation, ingen andel i frem-

tiden uden børn.
- Det er dejligt at have børn, når man bliver gammel er det

rart at have børn.
- Der er jo ingen mening med pardannelsen, hvis man ikke

skal have børn.
- Man er udstyret med bestemte organer beregnet på at få

børn, så er det meningsløst, at man ingen børn får.
- Man bliver sær uden børn.
- Hvad med slægtens beståen?

Disse og mange andre argumenter er grunde, man hører frem-
fprt som årsag til, at man ønsker sig børn.
Men er disse påstande korrekteT Ja, alle vi, der har været barn-
løse og usikre på, om vi ville få børn, har jo nok troet på et el-
ler flere af argumenterne. Men når vi så har fået børn, har vi så
fået andel i næste generation og i fremtiden, har vi så fået me-
ning med pardannelsen? Vi spekulerer formentlig overhovedet
ikke mere over disse ting, når vi har børn. Hvis dette er rigtigt,
er ønsket om børn, når man ingen har, så andet end et ønske
om netop at få det man ikke har, ligesom f.eks. ønsket om en
dyrere bil, et større hus etc.? Jeg er ikke i stand til at besvare
spørgsmålet.
På den anden side må man tro, at ønsket om at få børn er over-
ordentligt stort, når man ved, hvad mennesker er parat til at
gennemgå for at få børn.
Hvis det ikke lykkes at få de børn, man gerne vil have, på det
tidspunkt man gerne vil have dem, opspger de fleste mennesker
deres læge eller en sterilitetsklinik (fertilitetsklinik). Her er
man parat til, undertiden, at gennemfpre årelange undersØgel-
ser og behandlinger. Man er parat til at indstille sit sexualliv
efter et ur, man er parat til at underkaste sig operationer,
skønt man ikke er syg, nogle får foretaget insemination og det
sidste nye er at man "laver bprn i reagensglas". Nogle er parat
til at være sengeliggende i månedsvis for at et svangerskab skal
lykkes.
Opnår man ved alle disse undersøgelser og håndgreb ikke det
Ønskede resultat, er man parat til overfor adoptionsmyndig-
hederne at blotlægge selv sit mest intime privatliv, lade sig un-
derkaste psykologiske og psykiatriske underspgelser, endda
med den risiko, at man bliver stemplet som værende uegnet til
at have børn. Alt dette gør vi for at få børn.
Når man har kendskab til disse ting, fgler man sig overbevist
om, at der ikke findes noget i denne verden, mennesker vil ofre
så meget for at få som netop børn.
Man må spprge sig selv om det ikke var langt lettere og et me-
get mindre psykisk pres at acceptere barnløsheden, bearbejde
den, lære at leve med den end at kaste sig ud i dette ofte åre-
lange selvpineri, som endda kan ende med negatiyt resultat.
Dette kan man selWølgelig nemt svare ja til, når man har børn.
Men en vis procentdel får ingen børn, hverken biotogiske eller
adopterede. De skal leve med barnløsheden. Hvad kan vi g6re
for at hjælpe dem? Dem der gennemgår hele sterilitets- og
adoptionsmaskineriet uden at få det/de ønskede barnlbarn,
som måske bliver erklæret for uegnede, som måske får blotlagt
en sygdom, de intet vidste om. Dem har vi ikke ret meget at
tilbyde.
lnden man når så vidt, bør man grundigt gennemtænke, hvor-
for man pnsker sig b6rn. Er det i virkeligheden for at være
som de andre? Er det overvejende på grund af omgivelsernes
pres? Er det i virkeligheden ens allerinderste ønske, renset for
alle uvedkommende faktorer, kun bestemt af det ene, nemlig
at være forældre til et barn med alle de glæder og s'kuffelser,
det kan give. Forældre til et barn, ikke for andres skyld, ikke
for normernes skyld, men kun for barnets og ens egen skyld.
Dette helt renvaskede ønske burde alene give tilladelse til at
blive forældre, til såvel biologiske børn som adopterede børn.
Men så ville fødselstallet formentlig blive foruroligende lavt.

Jeg tror ikke mange har tænkt disse ting igenndm, så grundigt
som netop de mennesker,.der ikke kan blive forældre. Men for
et par med et barnløshedsproblem er det ekstra vigtigt at be-
handle disse spørgsmå|, bl.a. på grund af de ekstraordinære
foranstaltninger, der skal hjælpe til at løse barnløshedsproble-
met og fordi ikke alle barnløse kan blive forældre og endelig
måske også fordi et barn ikke altid er den rigtige l6sning på et
barnl6shedsproblem. I mange tilfælde er det måske snarere
omgivelserne, der har barnlgshedsproblemet end netop det
barnløse par selv. Derfor må man også appellere til det barn-
løse pars omgivelser om en taktfuld optræden og ikke lade sin
eventuelle egen skuffelse komme til udtryk i mindre gennem-
tænkte bemærkninger.
Er man. efter disse grundige overvejelser stadig sikker på, at
man ikke kan acceptere en barnløs tilværelse, bør man tage
stilling til om man blot ønsker et barn, eller et barn af en be-
stemt alder, et bestemt køn, et bestemt udseende etc.
Har man meget bestemte ønsker med hensyn til barnets udse-
ende, skal det helst ikke have for afvigende et udseende i for-
hold til den familie, det skal vokse op i, er adoption næppe
den løsning, man primært skal vælge. Stiller man ikke bestem-
te krav til barnet, kan man alligevel vælge adoption som steri-
litetsbehandling. At langt de fleste primært vælger sterilitets-
underspgelse og behandling kan bl.a. være begrundet i, at dette
er den billigste løsning, medens adoption er den billigste løs-
ning for samfundet, men for den enkelte familie kan koste
20-30.000 kroner.
Nedenfor er angivet en meget kortfattet oversigt over årsager-
ne til ufrivillig barnl6shed, over undersØgelsesmulighederne og
over mulige løsninger på barnl6shedsproblemet.

A. Mandlig sterilitet.
1. Manglende evne til samleje (impotens).
2. Sæden går bagud, op i blæren (retrograd ejaculation).
3. For tidlig sædafgang (ejaculatio præcox).
4. For ringe sædkvalitet (nedsat fertilitet) på grund af :

a. hormonforhold
b. betændelse
c. årebrok
d. antistoffer mod sædceller

5. lngen befrugtningsdygtige sædceller (aspermi) på grund af:
a. manglende udvikling
b. manglende nedsynkning af testiklerne i pungen
c. ødelæggelse af testiklerne på grund af:

x. betændelse (f.eks. fåresyge)
y. bestråling
z. traume

d. forsnævring eller stop i sædlederen på grund af betæn-
delse (gonorre).

B. Kvindelig sterilitet.
1. Smerter ved samleje (dyspareuni) på grund af :

a. betændelse i skeden eller i livmoderhalsen
b. livmoderslimhinde uden for livmoderen (endometriose)

2. Skedekrampe (vaginisme).
3. Livmoderhalsens slim uigennemtrængelig for sædcellerne

på grund af:
a. unormal hormonpåvirkning
b. betændelse
c. antistoffer mod sædcellerne

4. Det befrugtede æg sætter sig ikke fast i livmoderslimhinden
på grund af:
a. manglende hormonpåvirkning
b. rumopfyldende proces (f.eks. fibrom)

5. Æggelederne er lukkede og ægget kan ikke passere igennem
eller sædcellerne kan ikke passere igennem op til ægget på
grund af:
a. æggelederne er fjernede
b. æggelederne er lukkede på grund af sygdom f.eks. be-

tændelse.
6. Ægceller friggres ikke fra æggestokkene på grund af :

a. manglende hormonpåvirkning
b. æggestokkene reagerer ikke på hormonpåvirkning



7. lngen ægceller på grund af:
a. ægceller mangler fra fødslen
U. æggestoktene er fiernede eller ødelagte f.eks' på grund

af stråler eller betændelse.
C. Undersøgelser.
l. Sygehistorie:

Mln udspørges om tidligere sygdomme, menstruationsfor-
hold o.s.v.

2. Undersøgelse:
Der foreiages en almindelig undersøgelse, blodtryksmåling,
undersøgelse af hjerte, gynækologisk undersøgelse o.s.v.

3. Spermaanalyse: i

Mandens sæd undersøges og man interesserer sig for mæng'
den, udseendet, konsistensen, antallet'af sædceller, deres be-
vægelighed, deres levetid, abnorme sædceller samt enkelte
andre forhold

4. Basaltemperaturmåling :

Legemstemperaturen stiger nogle få tiendedele grader når

der har fundet en ægløsning sted. Derfor måler kvinden ba-

saltemperaturen i mindst 3 måneder og man kan herved af-
læse på temperaturen om der har fundet en ægløsning sted.

5. Rgntgen:
Hysterosalpinografi (HSG) er en underspgelse af livmoderen
og æggelederne hvorved der sprøites kontraststof ind i liv-
moderen. Man kan herved på de optagne røntgenbilleder se

om der er unormale forhold i livmoderen eller i æggeleder-
ne.

6. Postcoital prøve:
Huhners test er en prøve hvorved der med pipette udtages

nogle få dråber slim fra livmoderhalsen et par timer efter at
kvindeh har haft samleie. Man kan da i mikroskop se om
sædcellerne bevæger sig normalt og er til stede i normal
mængde.

7. Testisbiopsi:
VævsprØve fra testiklerne. Hvis der ikke er fundet sædceller
ved gentagne undersøgelser kan man herved finde årsagen.

8. HormonundersØgelser :

Bliver kun aktuelle hvis basaltemperaturen har vist unormale
forhold eller hvis der i øvrigt er mistanke om unormale for-
hold.

9. Laparoskopi:
Under fuld bedøvelse kan man gennem et lille snit i bugvæg-
gen indføre et kikkert-lignende rør i bughulen og herved evt.
afsløre forandringer i æggeledere eller æggestokke der ikke
har kunnet'afsløres ved de ovennævnte undersøgelser.

10. Pertubation:
Ved denne undersøgelse "pustes" der luft (CO2) gennem liv-
moderen og samtidig optegnes en trykkurve. Man kan her-
ved konstatere om der er normal passage gennem æggeleder-
ne.

1 1. Spermaantistoffer:
Hvis der ved postcoitalprøven findes unormale forhold må

både manden og kvinden undersøges for om de danner anti-
stoffer der ødelægger sædcellerne.

1 2. Penetrationsprøven :

Under mikroskop undersøger -man livmoderhalsens slim.
Slimen anbringes i små rør og man vurderer evnen til at lade

sædcellerne passere igennem.
D. Behandling.
1. Hormonbehandling. F.eks. ved manglende ægløsning.
2. Operation. Kan være aktuel såvel hos kvinden som hos man-

den.
3. Homolog insemination: Mandens sæd anbringes med pipette

i skeden.
4. Heterolog insemination: Befrugtning med donorsæd.
5. "Reagensglasbarn": Er forelgbig ikke en mulighed her-

hjemme.
6. Adoption.
7. Andet.
8. lngen.

De 5 første mulige løsninger på barnløshedsproblemet behøver
ingen nærmere kommentarer.
Den 6. lgsning for så vidt heller ikke, men alligevel skal det be-
mærkes, at den alene kræver en vurdering af ens egnethed som
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forældre i modsætning til alle de øvrige lpsninger. Jeg skal
ikke komme nærmere ind på, hvad dette indebærer. Det er
bekendt for de fleste læsere.
Den 7. løsning hentyder til at barnløshedsproblemet løses på

en anden måde end ved at man får et barn. Jeg kan ikke give

nogen præcis anvisning på, hvordan man gør dette. Det kræ'
ver megen åbenhed meilem de implicerede parter. Det kræver
naturligvis, at problemerne er tænkt og diskuteret grundigt
igennem, at man, her som ved andre l6sninger, er 100% enige
om konklusionerne. Måske er det væsentligt for at afdække
denne løsning som den rigtige, at man diskuterer problemerne
med andre i samme situation, måske endda med sine nærme-
ste frem for den undskyldende holdning, mange barnløse har i

forhold til omgivelserne.
Den 8. løsning er ingen løsning. Her har sterilitetsbehandlingen
ikke givet resultat, adoption er afslået og det barnløse par har
ikke accepteret barnløsheden. Dette er ikke den mindste af de
8 grupper.
lkke mindst af hensyn til denne sidste gruppe bør det være et
krav, at alle professionelle personer, læger, socialrådgivere, iu-
rister og andre, der via deres arbejde kommer i forbindelse med
barnløse. optræder taktfuldt, hensynsfuldt og forstående, ikke
behandler det barnløsq par som en-naskine, der blot kræver at
få, i lighed med vores sædvanlige kræve-mentalitet, men som
mennesker med et problem, man skal være behiælpelig med at
-løse. Kan man ikke indstille sig på denne linie, er man på for-
hånd diskvalificeret og har ikke forstået meget af sammen-
hængen i barnløshedsproblematikken.
Ligeså vigtigt er det, ved undersØgelse af barnløse, det være sig

i den ene eller anden forbindelse, at man afholder sig fra sub-
jektive og følelsesladede vurderinger men i så vid udstrækning
som muligt lader oblektive kriterier være afgørende for diagno-
ser, behandling og konklusioner.
Som i ethvert andet lægeligt-socialt forhold har patienten/
klienten/ansøgeren krav på et hølt fagligt-etisk niveau.

Leif lpsen

åe

Barnløshed hos enlige.
Det kan synes absurd at tage sådan et emne op, når der pr. tra-
dition ikke bør være børn, der vokser op hos enlige. Men det er
der jo, idet man angiver, at 26% af alle Danmarks børn vokser
op hos en enlig forsØrger. Jeg har ikke de tabeller, der viser så-

danne tal, men de er vel også vanskelige at fremskaffe, da sam-
livsforholdene er blevet meget indviklede her i de senere år.
Men for at begynde et sted,. vil leg starte med halwredserne,
hvor jeg uddannede mig på Den sociale Høiskole i København.
Her lærte vi, at ved ægteskabers indgåelse skete en udvælgelse,
der betød, at de sundeste blev valgt først og de svageligere for-
blev ugifte. Dødelighedstallene for ugifte viste klart, at de var
mere udsatte end gifte. Om dette vurderedes nøjere dengang,
husker jeg ikke, men min erfaring siger mig, at der måske sna-
rere er tale om det modsatte, idet ens lyst til at leve i hpj grad
beror på, om man har nogen at leve for. Så kan man altså sige,
at gifter en svagelig person sig, får han herved forbedrede leve-
chancer. Det samme gælder naturligvis, hvis l'an får børn.
Historien viser ligeledes, at det havde socialt stigma at vokse op
hos en enlig. F.eks. måtte en ugift piges barn ikke få hverken
moderens eller faderens navn, men fik derimc I bynavnet for
den by, det stammede fra. Det er derfor, der er så mange men-
nesker med bynavne! Så havde man dem jo også placeret med
det samme, da de naturligvis ikke skulle kunne forveksles med
ordentlige folks børn. Helt op til halvtredserne var der stadig
stigma omkring dette at være født udenfor ægteskab. Først i

forbindelse med de meget bedre præventive midler og den der-
med følgende ændrede moral, begyndte man at acceptere børn
af enlige. Det blev efterhånden så accepteret, at nogle valgte at
være enlige mødre fremfor at indgå ægteskab på grund af den
indtrådte graviditet, og lo længere vi kommer op mod vor egen

tid jo mere almindeligt bliver det, at kvinder vælger enligt mo-
derskab uden at planlægge ægteskab.



I sidste nummer af ADOPTION og SAMFUND gengav vi et
sp6rgsmål og et svar fra KVINDER om insemination. Og der-
ved tog vi faktisk hul på spørgsmålet om enlige og bprn.
Kan enlige være ufrivilligt barnløse i dag? De færreste tror det.
Mange har den opfattelse, at børn er et privilegium for par, og
skal enlige have børn, skal der helst knyttes nogen stigma til
det. Vi ligger i uhyggelig grad under for tidligere tiders opfat-
telser, det ligger os faktisk i blodet. Så den enlige mor skal
helst have det meget svdrt: Være ulykkelig efter en skilsmisse,
være blevet svigtet, være lidt løs på tråden eller i værste {ald
uære "fræk" og have vovet at få et barn uden overhovedet at
have regnet med barnets fader. Får den enlige derimod ingen
børn, er der ing.n, der ser det som noget besynderligt, og kom-
mer den enlige rmmen med forældre til børn, taler de glade-
ligt hen over hovedet på den enlige om glæderne ved at have
børn, fødsler og graviditeter.
Samtidig er den enlige lo ofte betragtet som en farlig person,
der er på lagt efter en partner og lurer på chancen for at tage
ens ægtefælle, så derfor holder man helst sådanne på lidt af-
stand.
I det hele taget er der en lang række fordomme omkring en-
lige, der også har givet sig udslag i, at enlige ikke kan adop-
tere. Justitsministeriets adoptionsudvalg siger i betænkning
lll fra 1976 1), at man ikke.har tilladt adoption af danske
børn til enlige, og "kun" udenlandske børn, når ansøgeren var
i besiddelse af særlige kvalifikationer. Der krævedes psykia-
trisk undersøgelse af vedkommende og som regel også psyko-
logisk undersøgelse. Man har .bedt de formidlende organisa-
tioner udtale sig, og desuagtet at en række enlige har adopte-
ret i årene 1970-76 udtaler disse, at det på grund af holdningen
i udlandet som altovervejende hovedregel må anses for udeluk-
ket at få anvist børn til ugifte ansøgere, og Adoption Center og
Glemte Børn udtaler endvidere, at det må være et rimeligt
krav for godkendelse til adoption, at adoptionssøgende er gift.
Adoption Center kan i øvrigt oplyse, at ingen af deres uden-
landske kontakter ønsker at formidle børn til enlige ansøgere.
Jeg er personlig bekendt med formidlere fra udlandet, der net-
op finder, at det er udmærket at enlige ansøgere adopterer,
idet "ingen b6r være alene" og desuden finder, at dette, at
man er enlig, er en særdeles rimelig grund til at andrage om
adoption fremfor selv at få børn.
Udvalget går i 6vrigt ud fra holdningen hos danske mgdre til
børn, der bortadopteres, der skal være den, at de ønsker at
bortadoptere barnet, for at det kan få både en far og en mor.
Endvidere antører man, at det også skyldes hensynet til de ø-
konomiske forhold, idet den enliges barn kun har'een fors@r-
ger, og det kan medføre økonomiske - forsprgelsesmæssige -

risiko for barnet. Denne risiko, tilføjer man, "eksisterer natur-
ligvis, men kan dækkes ind". Derimod "stiller adoption sær-
lige krav til både adoptanten og barnet. at det må tillægges
stor betydning for udsigterne til et heldigt adoptionsforlgb,
at adoptionen mindst muligt belastes af faktorer, der er nega-
tive og forskellige fra dem, der gælder i et normalt forældre-
barn forhold".
Til dette kan man henholde, at der fra myndighedernes side
intet hidtil har været gjort for at lette situationen, idet enlige
fik "risikobørn" (handicappede eller større børn, som ikke var
så eftertragtede af de gifte adoptionsspgende) og ingen hlælp
fik til at holde orlov el heller hjælp til at kræve særligt børne-
bidrag, en hjælp, som jeg går ud fra man med fuld ret kan kræ-
ve, når man får et barn via insemination.
Endvidere er udvalget betænkelig ved den enlige anspgers hold-
ning til "det modsatte køn", man kan vanskeligt få afdækket
evt. neurotiske mekanismer i så henseende.
Jeg mener naturligvis, at enlige ansøgere, der adopterer, skal
underspges meget'grundigt netop m.h.p. sådanne neurotiske
mekanismer, men forholdene har ændret sig så meget i de sid-
ste ca. 20 år, at det næsten virker latterligt, at man fortsat
handler ud fra sådanne begrundelser.
I Barbara Tizard's undersøgelser viser det sig f.eks., at de to
børn, der klarer sig bedst, blandt de hjemgivne børn, er de to,
der kommer til enlige, biologiske mødre. Enlige kan naturligvis
leve et meget isoleret liv, men igennem mange år har den mang-
lende accept af enlige jo netop været på grund af deres privili-

I gerede stilling, hvor de kunne hellige sig interesser og omgangs-
kreds i langt hgjere grad end mennesker, der var bundet af fa-

' milieliv.
Birgitte Diderichsen har arbejdet en del med de psykologiske
aspekter omkring enlige forældre og skriver 2): "lmidlertid er
der et stadigt stigende antal børn, som vokser op i andre slags
familier - hos enlige mødre eller fædre, i en storfamilie eller i et
kollektiv. Derfor må vi interessere os for, hvordan dette påvir-
ker børnenes udvikling. Det tjener ikke noget formål at se bort
fra det og blot definere, at det er bedst, atbørn vokser op hos
en far og en mor".
Birgitte Diderichsen fortsætter med, at i kønsrolledebatten har
vi hørt så meget om, at kvinder er mødre,.men ikke så ofte no-
get om at mænd er fædre. Det hænger sammen med den de-
ling, der er mellem privatsfære og offentlig sfære, som kende-
tegner vores samfund. Og bprnene er placeret i privatsfæren i

kvindernes område, mens mændene er i den offentlige sfære,
d.v.s. på arbejdsmarkedet, idet deres væsentligste opgave er at
sprge for familiens økonomiske underhold og sociale status.
Familien er i hvert fald i litteraturen faderløs, faderen er næ-
sten totalt fraværende indtil barnet er 3 år gammelt. Og i vir-
keligheden er der mangg børn, der ingen far har - han kommer
træt hjem fra arbelde eftei en lang dags fravær fra hjemmet
uden kræfter og overskud til at interessere sig for bprnene. Jeg
skal sent glemme en reklame for et fotografiapparat, som jeg
da heldigvis kun har set en gang. Der stod: "Deres mand er
hjemmefra hele dagen, han vil helt sikkert gerne leve med i,
hvad der sker, mens han er hjemmefra, få derfor et Agfa Auto-
matic så De selv kan tage fotos af børnenes hverdag, som De
kan vise Deres mand, når han kommer hjem".
Det ligger dog også i den konkurrence, der er på arbejdsmar-
kedet, prioriterer faderen ikke arbejdet hplere end familien,
sakker han agterud i ræset. Om sådanne overveielser kan være
gode argumenter for adoption til enlige kan diskuteres. De en-
lige, der s6ger adoption, er ofte fra netop de sociale klasser,
hvor de må konkurrere på lige fod med mændene og derfor
nemt har en stilling, der svarer til den "fraværende" fars. I al-
mindelighed har den enlige adoptant det dog nok lidt nemme-
re, idet der trods alt er tradition for'en visforståelse for kvin-
dernes dobbeltarbejde, og der er en vis lettelse i arbejdssitua-
tionen. Jeg tror nok, man accepterer, at kvinder griber ind-
købsposen og farer hen i supermarkedet på klokkeslet, mens
mænd må snakke med kolleger og ikke kan tillade sig at halse
ud af huset, lige når arbejdstiden er slut. Ligeledes har visse ar-

'bejdspladser, for at være gode arbejdspladser, i stedet for løn-
forhøjelser, givet medarbejderne visse goder i form af hobby-
værksteder eller sportsfaciliteter, - og disse benyttes af mænde-
ne, men sjældent af kvinderne. Jeg kender også arbejdspladser,
hvor firmaet giver en @l fredag aften. Kvinderne må her også
holde sig tilbage, fordi de skal i børnehaven inden lukketid. Så

- trods alt er der små lyspunkter for den enlige kvinde men ikke
for enlige mandlige adoptanter!
Underspgelser over, hvorledes børn uden fædre bliver, viser, at
drengene har en tendens til at blive feminine, undertiden kom-
bineret med en kompensatorisk maskulinitet. Pigerne uden
fædre skal have lidt sværere ved at finde deres kpnsidentitet
end piger, der vokser op hos 2 lorældre.
Men hovedsagen for barnets udvikling er, hvorledes moderen
oplever sin situation som enlig forsprger og om hun er i stand
til at give barnet tryghed. I vort samfund er ægteskabet ofte
undertrykkende for kvinden, idet hun umyndiggøres og uselv-
stændiggøres. Bliver en sådan kvinde alene med sine børn, kan
hendes usikkerhed og ængstelighed påvirke børnene. Men den
enlige adopterende kyinde er vant til at være ude på arbejds-
markedet og lever ikke i et undertrykkende ægteskab, og der-
for har hun langt st@rre mulighed for at overtage begge foræl-
dres funktioner.

Birgitte Diderichsen fortsætter: "Der bliver flere og flere børn
med enlige opdragere - i hvert fald i perioder af deres liv. Men
det er vigtigt at være opmærksom på, at det er en helt anden
situation at være barn af en enlig far eller mor, som har livsbe-
tingelser, som tillader ham eller hende at fungere i sin situation
som eneforsørger, end at være barn af en enlig mand eller kvin-



de for hvem det at være enlig er ensbetydende med fattigdom
og elendige I ivsbetingelser".
Og videre: "Der er intet som garanterer, at blot der er to foræl-
dre, kan de også give barnet tryghed. En forælder kan lige så

godt gpre det, hvis livsvilkårene tillader det. Med andre ord vil
det sige, at det er ikke det - om moderen er alene eller ej. der
er det afgørende - men om de samfundsmæssige betingelser er
sådan, at den enlige mor kan give sit barn en tryg opvækst".
Mine personlige erfaringer som. enlig adoptivmor er, at lever
man i et nuanceret miljø med forbindelse til venner og fami'
lie, er børnene en styrke for disse forhold. Jeg tror, der er man-
ge mennesker, der er meget mindre tilbageholdende med at
kontakte enliges børn end børn.med to forældre. Børn er nu
engang heller. ikke passive størrelser, men meget aktive selv

og yder. også en enorm stor indsats, når det gælder kontakter
til mennesker, de har brug for. Man kan også påstå, at den en-
liges barn skal "opdrages af fremmede", idet det skal i vugge-
stue, børnehave eller fritidshjem, alt efter alderen. Men det er
et sp6rgsmå1, om det er negativt. Et barn.tager ikke skade af
at lære flere mennesker at kende, når de er gode mod det.
Tværtimod betragter jeg det som et aktiv, at barnet er udad-
vendt, har lært at være sammen med flere mennesker, uden
moderen, og er i stand til at undvære hende. Nære kontakter
til flere personer, som enliges børn oftest får, er på længere
sigt også et aktiv, som man ikke må være blind for.
Det, der måske taler mest for ikke at tillade enlige at adopte-
re er, at hvis barnet mister den nye forælder, skal det endnu
engang skifte miliø. Men den bedste forebyggelse imod, at det
lider alvorlig skade, er, at det har lært at være sammen med
andre mennesker og kender og holder af nogle mennesker, der
kan træde til, skulle noget sådant ske. Og jeg tror, at enlige
forældre netop er opmærksom herpå og derfor gør meget for,
at barnet har andre nære, voksne, og har lært ikke alene at
være gfhængige af moderenÆaderen.

Der, hvor vanskeligheden ligger, er at overbevise de udenland-
ske myndigheder om, at de faktiske ændringer i samfundsfor-
holdene i Danmark er kommet for at bli.ve, og at børn hos en-
lige får forhold, der er ligeså gode som dem, to forældre kan
tilbyde. Det kan kun bevises ved selvsyn. Man kunne forestil-
le sig, at fortolkningen af 1914-loven ændredes, således at de
mennekser, der kender advokater, læger og sicialarbeidere i
udlandet, som er villige til at formidle enkelte adgptioner til
udlandet, fik mulighed for at give enlige disse personers adres-
ser. For så snart det er en opgave, hvor det dreler sig om at
skaffe en bestemt person qt barn, er det ikke svært at få bar-
net til den enlige. Men det er svært, når det skal indgå i de
form'idlende organisationers aftaler om gensidigt samarbeide,
der har mere præg af forretningsaftaler end hiælp til at skaffe
et bestemt barn et hiem. Det kan naturligvis blive en hemsko
for mindre priviligerede, der "ikke kender nogen, der kender
nogen", og derved medføre, at adoptivbørn kommer i endnu
større udstrækning i middelklassehjem. Og det er naturligvis
meget kedeligt, hvis, det sker. Jeg tror dog, en ændring af
1914-loven ikke vil få til følge, at der bliver færre børn til de

formidlende organisationer, snarere tværtimod.
Og enlige har i ligeså høj grad et barnløshedsproblem som et-
hvert ægtepar der ikke selv får børn. Der er bare ikke tradi-
tion for at enlige har lyst til at have børn.

Gerda Skovmand Madsen

Litteratur:
1 ) Justitsministeriets Adoptionsudvalg. Betænkning lll.
2I Birgitte Diderichsen: Den 0-3 årige samfundsborger. Hans
Reitzel,1978.

Radioen.
I Ungdomsredaktionen kommer en søndag aften i iuni måned
i program 1 "P 4" et indlæg om, hvorledes det er at være frem-
med i Danmark. En ung mand, der er adopteret som 14-årig,
fortæller om, hvorledes det er at leve her som adoptivbarn.
Jeg ved ikke, hvorledes udsendelsen er, jeg har ikke hørt den,
den er i skrivende stund endnu ikke færdig, men ieg ved lidt
om, hvad den indeholder.
Her forud for den vil jeg sige: Adoption er meget godt, men
selv om man er et blandingsbarn og ikke særlig velset i sit
eget land, er det ikke sikkert at et adoptionsforhold er det
rigtige. Det kommende adoptivforældre også skal gØre sig

klart er, at adoption af store børn godt kan lykkes, men det
bliver sværere og sværere for hvert år der går, og der kræves
en større og større indsats fra forældrenes side, og een ting er
vigtig at fastslå: Gode sociale forhold og viljen til at hiælpe en

ung ud af en ulykkelig situation, gør det ikke alene. Der skal,
tror ieg. være et umådeligt stort behov for at være far og mor
for en stor teen-ager. Men lyt til udsendelsen, og døm selv!

Gerda Skovmand Madsen

å$

Terre des Hommes

udgiver kort med konvolutter. De kan bestilles hos Kield
Hansen, Fuglegårdsvænget 22, 2820 Gentofte.

år

Adoption og Samfund

udkommer næste.gang 10. august. Deadline 26. iuli. Vi har
ikke et bestemt emne på programmet til dette nummer' Men
i det følgende, det, der skal udkomme 10. september, vil vi
forsøge et temanummer om Fadderskaber. lndlæg og oplys-
ninger om dette emne modtages gerne.

Redaktionen

rssN 0106 - 0678.
ltolt orrsar
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