Nyhedsbrev nr. 5 – oktober 2018
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.

Mangel på ansøgere
DIA oplyser, at de fortsat mangler ansøgere – læs mere her: http://www.d-i-a.dk/dia-mangler-familiertilborn-fra-flere-lande/

Landsmøde og generalforsamling 2018
Vi glæder os til at se mange af vores medlemmer til Landsmødet og Landsgeneralforsamlingen, der
afholdes lørdag den 3. november 2018 i Odense.
Temaet for Landsmødet i år bliver ”Identitet”, som en opfølgning på vores vellykkede og velbesøgte
Adoptionsdialogens Dag i foråret.
Landsmødet får en anden form i år, idet der om eftermiddagen afsættes tid til en god drøftelse af
foreningens fremtid, mens der om formiddagen vil være et spændende foredrag med journalist Marianne
Vestergaard Nielsen med overskriften: “Mit liv som banan: Gul udvendig og hvid indvendig”, der
handler om hendes forvirring over at se koreansk ud og føle sig fuldkommen dansk. Nogle af
nøgleordene i foredraget vil være identitet og autenticitet.
Ved generalforsamlingen vil der bl.a. blive behandlet et forslag om lokalforeningernes fremtid og
oprettelse af et ”Aktivitetsudvalg”. De konkrete forslag er på vej ud til de nuværende lokalforeninger.
Tilmelding til Landsmødet og Landsgeneralforsamlingen skal ske via Adoption.dk, hvor hele dagens
program også kan ses.

Adoptionstilskud
Foreningens arbejde for at gøre det billigere eller endog gratis at adoptere et barn født i udlandet
fortsætter. Det politiske arbejde indebærer kontakt til Børne- og socialminister Maj Mercado, politiske
ordførere, øvrige politikere, embedsmænd og journalister mv. Vi husker fortsat ministerens udtalelse om,
at adoption ikke skal være forbeholdt en lille eksklusiv elite. Og vi arbejder naturligvis fortsat på, at det
skal være billigere at adoptere.

Post Adoption Service (PAS) for voksne er gjort permanent
Det er med betydelig glæde og stolthed, at vi kan annoncere, at PAS til voksne adopterede nu er gjort
permanent, og hermed er endnu en af foreningens mærkesager indfriet.
Således sikres det, at alle adopterede, uanset alder, får adgang til kvalificeret hjælp og rådgivning. Der
oprettes desuden grupper af voksne adopterede. Læs mere her:
https://ast.dk/bornfamilie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/pas-radgivning-til-voksne-adopterede
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OPSLAG: Vi mangler medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen søger nye engagerede kræfter!
Brænder du for adoption som familieform? Og vil du være med til at styrke foreningen?
Så er det lige dig, vi mangler!
Hovedbestyrelsen søger lige nu 4-6 medlemmer og suppleanter, som vil være med til at styrke landsforeningen. Landsforeningen står overfor forandringer, og vi søger nye kræfter til Hovedbestyrelsen, som
kan bidrage i det daglige.
Der vil være tale om 6 møder årligt samt deltagelse til diverse arrangementer.
Adoption & Samfund er en interesseorganisation for adopterede og deres familier, adopteret nationalt
såvel som internationalt. Vi ser gerne, at vores medlemmer er bredt repræsenteret i Hovedbestyrelsen,
og vi ser især positivt på medlemmer, der repræsenterer national adoption i Danmark samt voksne
adopterede.
Har man spørgsmål til arbejdet i Hovedbestyrelsen, er man velkommen til at kontakte formandskabet. Vi
taler de adopterede og adoptanternes sag for at sikre de bedst mulige vilkår for alle adoptivfamilier og
voksne adopterede i Danmark. Vi har eksisteret i over 40 år og har ca. 2500 medlemsfamilier. Har du
lyst til at hjælpe med dette vigtige arbejde, så mød op til generalforsamlingen. Du er også velkommen til
at kontakte et medlem af Hovedbestyrelsen for at få nærmere information.

GDPR – hvad for noget?
Flere har sikkert hørt om dette, et regelsæt om databeskyttelse fra EU. Reglerne gælder for alle, således
også vores forening. I den forbindelse er vi i fuld gang med at sikre, at vi har de nødvendige politikker og
procedurer for behandling, opbevaring og sletning af data. På vores hjemmeside vil I inden længe kunne
finde en privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig
og gennemsigtig behandling.
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen, og når vi behandler dine
oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder. Disse kan du læse mere om på
hjemmesiden frivillighed. https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0

På vegne af Hovedbestyrelsen

Michael Paaske
Formand
Adoption & Samfund

2

