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Hovedbestyrelsens beretning 2017 – 2018

Landsmøde 2017:
“Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid”
Landsmødet 2017 blev afholdt lørdag den 4. november 2017 på Scandic i Odense, hvor
60 personer mødte op for at fejre foreningens 40 års jubilæum.
Blandt gæsterne var bl.a. medlemmer af Adoption & Samfund, repræsentanter for DIA -
Danish International Adoption, Ankestyrelsen og Korea Klubben, justitsminister Søren
Pape Poulsen, tidligere direktør for adoptionsbureauet DanAdopt - Ole Bergmann og
tidligere formand for Adoption & Samfund - Lars Klüver.
Landsformand for Adoption & Samfund, Michael Paaske, fastslog i sin velkomsttale, at
foreningens politiske mål i den nærmeste fremtid er, at det offentlige tilskud til adoption
bliver forhøjet, og at der skabes en permanent PAS-ordning (Post Adoption Services) til
voksne adopterede. Hvis de ændringer falder på plads, vil det blive muligt for flere
danskere at vælge adoption, og de adopterede, som allerede nu lever her i landet, kan få
støtte til at få det bedst mulige liv i deres andet hjemland.
Åbningstalen blev afholdt af tidligere direktør i den adoptionsformidlende organisation
DanAdopt og nuværende sekretær for Nordic Adoption Council - Ole Bergmann, der
fortalte hvordan han i sit tidligere job havde set de kummerlige forhold, som børn i nogle
lande, fx i det tidligere Østeuropa, vokser op under.
Tidligere formand for Adoption & Samfund Lars Klüver talte også på foreningens
landsmøde.
Han udtrykte et ønske om, at adoption i fremtiden skal styrkes, så flere danskere
får mod til at skabe familier ved hjælp af adoption.
Justitsminister Søren Pape Poulsen fortalte medrivende og levende om sin personlige
adoptionshistorie og beskrev sin opvækst hos sine adoptivforældre som fantastisk. Han
fortalte også om at møde den mor, der fødte ham, og han fremhævede, at adopterede
personers ønske om at kende sit ophav ikke skal opleves som en afvisning af
adoptivfamilien.
Søren Pape Poulsen udtrykte også sin personlige holdning til tvangsadoptioner og
fremhævede, at der efter hans mening altid skal tages hensyn til barnets tarv, også selvom
det indebærer, at barnet tvangsfjernes.
Jes Eriksen fra Korea Klubben holdte også oplæg og opridsede mange af de udfordringer,
som adopterede møder i Danmark. Han fokuserede især på racisme og på de stereotype
forestillinger, som adopterede møder i løbet af livet. Han lagde vægt på Korea Klubbens
rolle som et frirum, der giver plads til at udveksle erfaringer om familiesøgning, dyrke
koreansk kultur og derigennem gøre det nemmere for adopterede at besøge deres
fødeland og forholde sig kvalificeret til at være en etnisk minoritet i Danmark.
Korea Klubben har eksisteret i 27 år og er en forening for adopterede fra Sydkorea, som
arbejder med at rådgive adopterede, deres familier og adoptionsprofessionelle. Og dette
bringer os elegant videre til næste emne:



Adoptionsprisen 2017
Adoption & Samfunds adoptionspris gives til et menneske eller en organisation, der har
gjort en stor indsats for adopterede eller deres familier. Prisen uddeles, når der er en
værdig modtager.
Adoption & Samfunds adoptionspris 2017 gik til Korea Klubben som anerkendelse af
foreningens arbejde med at skabe en god og frugtbar dialog inden for adoptionsområdet –
en dialog, som kan være med at gøre alle klogere på, hvad det vil sige at være adopteret i
Danmark og dermed skabe bedre forhold for adopterede og deres familier. Formand for
Korea Klubben Anne Mee Kalvig var mødt op for at modtage prisen og en check på
10.000 kr.
Læs mere her: http://adoption.dk/om-adoption-ogsamfund/
landsforeningen/landsmoder/landsmoedet-2017/

Adoptionsdialogens Dag 2018
Igen i år blev Adoptionsdialogens Dag afholdt på Nationalmuseet, hvor Uzma Ahmed
styrede os flot og sikkert igennem dagen. Temaet i år var Identitet og lige som sidste år
oplevede vi en utrolig flot tilslutning. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med ASU.
Hvad er det, der afgør, hvem et menneske er, og hvor det enkelte menneske hører til?
Formand Michael Påske lagde hårdt ud med disse retoriske spørgsmål, som på flotteste
vis blev fulgt op af først et mere teoretisk oplæg fra Mai-Brit Skjold og derefter 3 stærke,
barske og meget personlige indlæg af Karoline Sofie Lee, Patricia Jimenez og Cecilie
Hedegaard.
Med årets tema ønskede vi at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at vokse
op som adopteret med en anden baggrund i det danske samfund. Dagens oplæg satte en
tyk streg under at behovet for PAS til vokse er stort, og derfor var det også en stor glæde
for os, da vi den 24. september 2018 kunne meddele, at PAS til voksne nu blev et
permanent tilbud. Dette var resultatet af hårdt arbejde i samarbejde med Korea Klubben
og ASU.
Der kan læses mere om Adoptionsdialogens Dag på vores hjemmeside samt i det nyeste
magasin. PAS til voksne kan der læses mere om på Ankestyrelsens hjemmeside
www.ast.dk og på vores hjemmeside.

Rådgivningen
Rådgivergruppen består af ca. 20 personer udvider og udvikles og supplerer fortsat med
nye kræfter. Der er stadig et væsentligt antal henvendelser, og især ankesager har i år
fyldt. I disse sager har vores rådgivere støttet kommende adoptanter til at få omstødt
afslag.
Gruppen mødes 2 gange om året, hvor de vidensdeler og får relevante oplæg.

Strukturændringer
Forslaget om nedlæggelse af lokalforeninger og konsekvenserne heraf har fyldt meget. Vi
har i HB og underudvalgene igennem længere tid arbejdet på en løsning, som er fleksibel i
forhold til forandringerne og nye behov, så vedtægterne er gået grundigt igennem, og der
er udarbejdet et nyt udkast, der forsøger at tage højde for dette. I forhold til de lokale
arrangementer har udvalget arbejdet på en model med oprettelse af et aktivitetsudvalg,
hvor hele landet dækkes, med mulighed for relevante oplæg, der let hentes ud i et
samarbejde mellem HB og lokale kræfter.



Udviklingen på adoptionsområdet
HB er optaget af den udvikling, der generelt set sker på adoptionsområdet i Danmark, i
forhold til faldende antal ansøgere og adoptioner, samt et stigende antal ansøgere som
ikke godkendes til adoption. Vi er gået ind i et samarbejde med DIA, hvor vi holder os
nysgerrige i forhold til området, og sammen med dem ser på, hvordan vi hver for sig og
sammen kan arbejde for, at adoption som familieform fortsat er en reel og en god
mulighed i Danmark.

Fertilitetsmesse
Foreningen deltog for første gang i Fertilitetsmessen i København, hvor vi sammen med
DIA havde en stand. Imellem reklamer for transportbeholdere til æg og sæd, teknik vi ikke
vidste fandtes og surrogatmødre i mindre velstillede lande, fortalte vi positivt om adoption
som familieform.

Forskning
Et af produkterne fra Landsmødet var en række gode input til hvilke områder, vi som
forening i særlig grad kunne ønske os forskning indenfor. Disse har efterfølgende været
bearbejdet i HB, men grundet få ressourcer, har der ikke været kræfter til at fortsætte
arbejdet på dette område. Dog er det fortsat bestyrelsens opfattelse, at dette emne er
vigtigt og bør prioriteres i den kommende periode, hvorfor det også indgår i foreningens
indsatsområder for den kommende periode.

Kurser
I begyndelsen af året afholdt vi i samarbejde med eksterne konsulenter en række specielle
kursusforløb. Det var muligt på grund af en donation fra Brdr. Hartmanns Fond. Kurserne
blev kaldt PREP kurser, og formålet med kurserne var at arbejde med kommunikation og
problemløsning for at styrke trivslen i adoptivfamilier.

Hjemmesiden og sociale medier
Man kan sige det i spøg, men internet og sociale medier er kommet for at blive, og derfor
forsøger vi at holde os ajour med udviklingen på området. Også her har vi anvendt ekstern
hjælp til en modernisering af vores hjemmeside. Netop her før landsmøde og
generalforsamling er hjemmesiden gået i luften. Vi håber, at man vil tage godt imod den.

Lukning af DIA’s formidlingskontakter
Desværre har formidlingssituationen gjort det nødvendigt for DIA at afbryde/neddrosle
samarbejdet med en række oprindelseslande/kontaktsteder. DIA har løbende orienteret os
og deres ansøgere om dette.

Nordic Adoption Council
Foreningen deler fortsat en plads i Nordic Adoption Council’s bestyrelse med vores finske
kolleger i Adoptioperheet. Det nordiske samarbejde er rykket tættere sammen i takt med,
at der kommer færre børn samlet set til de nordiske lande. Vi har ved de årlige nordiske
møder ofte, og ikke uden stolthed, kunne fortælle vores nordiske kolleger om de
fremskridt, vi som forening har opnået på adoptionsområdet i Danmark.



Intern struktur
På foreningens indre linjer har vi fortsat med det tidligere etablerede forretningsudvalg, der
har aftalt at arbejde lidt mere intenst mellem HB-møderne. Vi arbejder desuden hele tiden
med en løbende overdragelse af sekretariats opgaver til Jacob Walsøe, MVS
Administration ApS.

Adoptionstilskud
Der er ikke så meget nyt at berette, udover at vi naturligvis altid arbejder på, at det skal
være mindre dyrt at adoptere et barn, der er født i et andet land. I øjeblikket lægges sidste
hånd på en strategi for den kommende tid, og hvordan vi kommer i mål med dette.

GDPR – 28/5 2018
EU’s persondataforordning er blevet indført i Danmark, den 28. maj 2018 og har meget
stor betydning for alle virksomheder og foreninger i Danmark, selv mindre foreninger som
os. Vi har derfor lavet flere tiltag i forhold til, hvordan vi håndterer og opbevarer samt
sletter persondata.

ASU
Adoption & Samfund Ungdom er vores energiske forening for unge adopterede. Vi er
glade for, at vi igen i de seneste år oplever et styrket samarbejde med de unge.

Magasinet
Det er fortsat vores holdning, at det var en rigtig beslutning at omlægge Bladet til et
Magasin med længere udgivelsesintervaller. Andre medier har overtaget den hyppige
kommunikation medlem til medlem, og Magasinet har fået en helt anden tyngde,
emnemæssigt og med hensyn til seriøsitet. Magasinet er foreningens produktmæssige
flagskib og høster international anerkendelse fra vore nordiske naboer.

Mediesager
Adoption er altid ”godt” mediestof, se blot udsendelsen Sporløs. Men heldigvis er der ind
imellem mere seriøse udsendelser, og vi fik en del omtale om prisen på adoption og faldet
i antallet af ansøgere. Herudover har der bl.a. været indslag/udsendelser om børnehandel,
søgen efter søskende osv.

PAS til voksne
Som det er nævnt ovenfor, så har vi kæmpet for at dette skulle være et permanent tilbud
siden forsøget stoppede, og det er endelig lykkedes med virkning fra 24. september 2018.
Læs mere her: https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til

adoptivfamilier/pasradgivning- til-voksne-adopterede

Samarbejde med Korea Klubben og ASU
Vi er glade for og stolte over, at vi er kommet i en tættere dialog med ikke mindst Korea
Klubben, men også ASU. Vi har indledt et samarbejde om udgivelsen af en publikation om
diskrimination, som følge af forrige års Adoptionsdialogens Dag.

Europarådet
Europarådet henvendte sig til foreningen, som opfølgning på Folketingets beslutning om
”ikke-vestlig baggrund”. Vi fortsætter dialogen med Europarådet om dette vigtige emne.



Bogen Ønskebarn
Der viste sig et stort ønske på de sociale medier, om et genoptryk af bogen Ønskebørn.
Ved foreningens hjælp er det nu sket og bogen kan bestilles hos os, læs mere på vores
hjemmeside.

Medlemsadministration/kasserer og sekretariat
Igen i år må vi desværre notere en nedgang i medlemstallet fra ca. 2.550 medlemmer til
ca. 2.400 pr. 30. juni 2017. Udviklingen i medlemstallet går fortsat den negative vej. Med
40-50 nye ansøgninger hos DIA i 2018 kan vi ikke forvente mere end højst 50 nye
medlemmer på årsbasis. Det betyder så at vi pr. 30. juni 2019 kun har 2250 medlemmer
tilbage.
En udvikling der gerne skal vendes hurtigst muligt til det bedre.
Kassereropgaven som 1. juli 2017 flyttede til Jacob (vores medlemsadministrator) er nu
efter et år ved at være indkørt. Det har betydet en del ændringer. En væsentlig ændring er
at alle honnoraer til ikke momsregistrerede for foredrag og andet nu bliver indberettet til
skat.
En del lokalforeninger har ligget i dvale og derfor returneret deres lokalforeningsformue til
hovedkassen. Det har så resulteret i at vi i årets løb har fået et overskud og ikke som
budgetteret et underskud.

Personalia
Flere HB medlemmer har valgt at stoppe med det frivillige arbejde, og det betyder, at vi
skal finde afløsere, hvis vi fortsat skal kunne leve op til vores målsætning om at arbejde på
at forbedre vilkårene for adoptanter og adopterede. Der skal lyde en stor tak – og måske
på gensyn senere - til de afgående medlemmer; Sine Knorr Sørensen, Tina Maria
Petersen,
Lilian Vigtoft-Jessen og Christina N. Olsen.
31. oktober 2018, Michael Paaske, Formand, Adoption & Samfund


