Nyhedsbrev februar 2019

Kære medlem
2019 er skudt i gang og det betyder, at bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet. Bestyrelsen mødtes i
starten af januar i Odense til sit første bestyrelsesmøde. Med den nye foreningsstruktur og en
kommende evaluering af Adoptionsloven, er der nok at tage fat på.
Adoption i fremtiden er bestyrelsens fokuspunkt. Nedgang i antallet af formidlinger, samt en
stigning i afslag på godkendelse, giver anledning til bekymring. Derfor fortsætter bestyrelsens sit
ihærdige arbejde på at skabe de bedst mulige rammer for adoptivfamilier.
Ny foreningsstruktur – hvad skal der så ske?
På Generalforsamlingen blev en ny struktur vedtaget, og den er netop trådt i kraft. De nu,
nedlagte, lokalforeninger skal afslutte de sidste formalia. Er du en del af den netop afgåede
bestyrelse og er i tvivl om noget, kontakt da endelig kassereren eller sekretæren!
Nye arrangementer er på tegnebrættet og Aktivitetsudvalget skal snart mødes for første gang. Vi
glæder os alle til nogle spændende arrangementer. Sørg for at holde dig orienteret om disse på
hjemmesiden!
Amys Vilje. En ulykkelig historie.
Torsdag den 24. januar blev dokumentaren Amys Vilje vist på TV2.
Dokumentaren omhandler en adoptionssag, der tidligere har været omtalt i medierne og
medvirkede til stor politisk opmærksomhed på området. Dokumentaren har fokus på Amys store
ønske om at have kontakt til sin biologiske familie i Etiopien, og hvordan hun får genetableret en
kontakt til både sin biologiske mor, søster og morfar m.fl. Filmen viser med al tydelighed, at det
ikke er en enkel proces.
Amys Vilje er en gentagelse af en sag, som få år tilbage fyldte meget i mediebilledet. Sagen om
Amy er enestående, fordi den på så mange måder gik galt. De danske myndigheder og kommunen
fejlede i at støtte et stort adoptivbarn og hendes ønske om kontakt til den biologiske familie.
Adoption & Samfund er klar over, at sagen har mange sider. Ligeså vigtigt som det er at lære af
denne sag, ligeså vigtigt er det at huske på, at alle adoptioner i Danmark og udlandet langt fra har
samme ulykkelige skæbne.

Nyt tiltag: En historie fra den virkelige verden.
Mange historier om adoption fylder i vores hverdag. Ofte bliver flere nuancer efterspurgt. Historier,
der omfavner adoption, international som national, med alt hvad det indebærer. Derfor vil vi som
noget nyt, bruge nyhedsbrevet til at hylde alle historier. Og her kommer du ind i billedet!
•
•
•
•
•

Står du på venteliste og vil dele dine erfaringer?
Har du lige adopteret?
Har du lige besøgt dit fødeland, børnehjem eller mødt din biologiske familie?
Eller har du bare en historie/oplevelse om adoption, du vil dele med andre?
Kender du et medlem, som har jubilæum eller hvis indsats fortjener at blive hyldet?

Så vil vi gerne høre fra dig!

Vi vil meget gerne have nogle billeder, som illustrerer din historie og gerne i en god opløsning!
Tekst og billeder kan sendes til Sekretariatet: sekretariatet@adoption.dk og vil blive bragt i et af de
kommende nyhedsbreve.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen

Michael Paaske og Ina Dygaard
Formand og 2.næstformand

Ida, hvis mor er født i
Sydkorea, er på besøg i
mors fødeland i
november 2018.

