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BILAG 1 
 
 

ENAVN LOKAL 
Tove Fristrup Nordjylland 
Torben Fristrup Nordjylland 
Mona Østergård Viborg 
Helle Pedersen Ringkøbing 
Michael Paaske  HB Århus 
Sidsel Babette Johansen Kina 
Michael Timmo Johansen Kina 
Elke Agerholm Sønderjylland 
Carl Erik Agerholm  HB Sønderjylland 
Hans-Ejnar Bonnichsen  HB Sønderjylland 
Jørn K. Pedersen  HB Sønderjylland 
Nana Pederen Fyn 
Jeppe Valentin Fyn 
Ingelise Jakobsen Fyn 
Anette Buch-Illing Bolivia 
Jesper Taanum-Willumsen Fyn 
Susanne Pedersen Fyn 
Nicolai Heide-Ottosen Fyn 
Lone Lindberg Fyn 
Iben Sørensen Fyn 
Bente Pedersen Fyn 
Ib Jakobsen Fyn 
Lise Taanum-Willumsen Fyn 
Ulrik Roos Kina 
Karen Visbech Hansen Storstrøm 
Birgitte Nejbjerg Kina 
Claus Holmstrøm Storstrøm 
Claus Bo Hansen Vestsjælland 
Claus Stenmose Vestsjælland 
Bente Romanoff Hovedstaden 
Inge Fabricius  HB Hovedstaden 
Kurt Nielsen  HB Hovedstaden 
Louise Svendsen  HB Hovedstaden 
Marianne Østergård  HB Hovedstaden 
Mie Olesen Hovedstaden 
Henrik Lund Sørensen Frederiksborg 
Kirsten Korning  HB Ribe 
Asha Wellis Ribe 
Winnie Henriksen Kina 
Kirsten F. Jensen Københavns Amt 
Paul K. Jeppesen  HB Københavns Amt 
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BILAG 2 
 

Hovedbestyrelsens beretning for perioden juli 2006 – juni 2007. 
 
Så skal vi igen se tilbage på endnu et år, der er passeret hurtigt, med et væld af spændende 
aktiviteter overalt i foreningen. Her følger som vanligt en kort gennemgang: 
 
Store forandringer i lokalforeningerne 
 
Siden sidste år har vore lokalforeninger gennemlevet forandringer hen i mod den tilpasning til det 
nye Danmarkskort, som er nødvendig. Der har været travlhed med at forberede denne overgang der 
for visse lokalforeninger betyder en opsplitning, for andre en udvidelse og igen for andre ingen 
ændringer. 
 
Der er ingen tvivl om at den nye organisering på tværs af landet har givet visse hovedbrud, men vi 
er i HB sikre på at alle er glade for at vi nu får en struktur der er tilpasset de regionale grænser og 
dermed de statsforvaltninger der fremover står for sagsbehandlingen af adoptionsansøgninger. Husk 
at ændringerne formelt træder i kraft ved årsskiftet. 
 
Gratis rådgivning efter hjemtagelsen er nu en realitet 
 
Det er i år 10 år siden Danmark ratificerede Haagerkonventionen om international adoption - 
populært kaldet Grundloven om international adoption. Ud over at sikre at alle adoptioner foregår 
på forsvarlig vis, sker til barnets bedste, og kun hvor alle grundlæggende rettigheder er respekteret, 
pålægger konventionen Danmark endnu en vigtig opgave: 
 
at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen (Post Adoption 
Service, PAS) 
 
I samtlige 10 år har Adoption & Samfund kæmpet for at få Danmark til at overholde denne pligt. I 
efteråret 2006 kom det store gennembrud, da der blev afsat 13 millioner kroner til en 4-årig 
forsøgsperiode med gratis rådgivning. I løbet af 2007 har myndighederne fået ansat de nye 
rådgivere, så tilbudet nu endelig er en realitet over hele landet.  
 
Hjælpen tilbydes i de første 3 år efter hjemtagelsen. Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt 
tidspunkt efter adoptionen ofte er brugbar for mange adoptivfamilier.  
 
I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang 
oplever problemer. Måske er der nogle hverdagssituationer, som I ikke kan få til at fungere, eller I 
kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.  
Rådgivningen ydes af en familiekonsulent, som ud over en relevant terapeutisk uddannelse, har 
faglig erfaring med adoptivfamiliernes problemstilling. Rådgivningen omfatter op til 5 samtaler. 
Brug tilbudet, nu det endeligt er der. Det vil kunne gavne både jer og jeres børn resten af livet!  Læs 
mere på www.familiestyrelsen.dk 
 
Vi er i Adoption & Samfund meget glade for, at ordningen endelig er i gang. Vi kæmper videre for 
at Danmark til at overholde resten af PAS-kravet – en udvidelse af rådgivningen, så den også 
gælder f.eks. pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og ikke mindst en hjælp til de mange unge 
og voksne adopterede, som behøver hjælp, men ikke er omfattet af den nye ordning. Mere herom i 
tidligere udgaver af bladet og under Nyheder på www.adoption.dk  
 
 
 

http://www.familiestyrelsen.dk/
http://www.adoption.dk/
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Særligt tilskud til børn af eneadoptanter 
 
Hovedbestyrelsens politiske arbejde indebærer hyppige kontakter til politikere på Christiansborg. I 
det forgangne år har flere partiers politiske ordførere haft ”besøg” af medlemmer af 
Hovedbestyrelsen. Ikke mindst i forsøget på at fjerne den mest åbenlyse diskrimination der findes, 
nemlig at børn af eneadoptanter, som de eneste børn af enlige forsørgere, er udelukket fra at få det 
særlige børnetilskud. 
 
Vi har tidligere omtalt denne sag udførligt og stor var vores glæde da det viste sig at vort politiske 
arbejde igen ville bære frugt idet regeringens støtteparti agtede at fremsætte forslag om at fjerne 
uligheden. 
 
Men det gik desværre fuldstændigt galt. Som vi opfatter det blev vores helt rimelige sag offer for et 
familiepolitisk ideologisk opgør internt i regeringen og dens støtter, om enlige og deres børn nu i 
virkeligheden kan siges at være en rigtig familie? Vi forsøgte mange ting, skrev læserbreve, talte 
med politikerne igen og vi var i foretræde for Socialudvalget. Men desværre: En helt utvetydig 
politisk støtte blev med et snuptag, dagen før behandlingen i Folketinget forandret til modstand og 
beslutningsforslaget faldt. 
 
Vi kan selvfølgelig slet ikke leve med den nuværende retstilstand der indebærer accept af 
diskrimination af adopterede i forhold til biologiske børn. Vi vil derfor støtte sagen, når denne 
bliver indbragt for Menneskerettighedsdomstolen. 
 
Er adoptivbørn indvandrere ? 
 
I årets første nummer af Adoption & Samfund skrev vi om 2 sager, der omkring juletid 2006 
afslørede at man i flere danske ministerier ikke havde styr på adoptionsreglerne. Man afviste på 
fejlagtigt grundlag henholdsvis en indrejsetilladelse og udstedelse af endelig adoptionsbevilling. At 
ministerierne efterfølgende har stået i kø ved håndvasken og også sagt undskyld har desværre ikke 
hjulpet nok. 
 
I september var det lige ved at gå galt igen. Et folketingsmedlem fra oppositionen spurgte 
Indenrigs- og sundhedsministeren om, hvor mange patienter med flygtninge- og 
indvandrerbaggrund, der var indlagt på de psykiatriske afdelinger. Baggrunden for spørgsmålet var, 
at denne gruppe angiveligt udgjorde hele 42 % af patienterne på en enkelt stor psykiatrisk afdeling. 
 
Ministeren gav spørgsmålet videre til regionerne, hvor det i en vejledning om optælling fremgik 
vejledningen fremgår at udenlandsk adopterede skal tælles med under gruppen af indvandrere. 
 
Misforståelsen opstod fordi definitionerne hos Danmarks Statistik og hos Videnscenter for 
Transkulturel Psykiatri fejlagtigt blev citeret for at kategorisere adoptivbørn efter udgangspunkt i de 
biologiske forældres fødeland i stedet for de danske adoptivforældres. 
 
Der var således lagt op til at adopterede fejlagtigt ville indgå i ministerens svar og dermed blive 
omfattet af eventuelle senere politiske initiativer beregnet på indvandrere og flygtninge. 
 
Som det fremgik af en artikel i september-nummeret af bladet Adoption & Samfund 
har nylige forskningsresultater vist at unge og voksne adopterede har en relativ høj frekvens af 
kontakt til det psykiatriske behandlingssystem, men også at typen af psykiske lidelser ofte er helt 
anderledes end de, der gælder for indvandrere.  
 
Et medlem orienterede os om den forkerte definition. Foreningen skrev herefter til Indenrigs- og 
sundhedsministeren, henviste til forskningsresultaterne og påpegede problemerne ved den forkerte 
definition. 
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I ministerens efterfølgende svar til Folketinget blev adopterede ikke nævnt. Samtidigt gjorde 
ministeren det dog klart, at tallene fra de forskellige regioner kunne omfatte forskellige grupper. 
 
Eksemplet viser atter en gang behovet for PAS, ikke blot til de senest ankomne men også til de 
unge og voksne adopterede, der står med særlige adoptionsrelaterede problemer. 
 
Sorte skyer over adoptionsområdet 
 
Adoptionsområdet er under pres, endog et meget stort pres. Flere modtagerlande øger presset på 
formidlingen og der bliver tilsyneladende færre børn til adoption til Danmark. De sidste par år har 
der været færre børn hjemtaget til Danmark og denne tendens er desværre fortsat i år. Færre 
hjemtagede børn medfører dårligere økonomi for de to formidlende organisationer. Deres 
omkostninger er der kun en part til at dække, nemlig ansøgerne. 
 
Også i år har vi set stigende gebyrer og det forstærker vores bekymring for at den sociale slagside 
bliver endnu mere skæv. Omkostningerne for de kommende adoptivfamilier har nu nået en næsten 
uoverstigelig størrelse. Vi mener at tiden er inde til nytænkning, vi må finde nye modeller at 
finansiere adoptionerne på, der må tænkes ”ud af boksen” som man siger. 
 
Vi har kraftigt opfordret vores minister til at der afholdes en temadag hvor nye ideer til hvordan 
adoption kan finansieres kan lægges frem i åben dialog og uden fordomme. 
 
De færre børn til adoption til Danmark er ikke udtryk for at der generelt er færre børn der trænger til 
at få et nyt hjem med forældre. Tværtimod viser tallene desværre at der er millioner af børn i verden 
der lever på børnehjem. Vi skal gøre en ihærdig indsats for at opdyrke nye afgiverlande, støtte dem 
finansielt, men også strukturelt således at de kan få et system der kan matche de udenlandske 
modtagerlandes krav til dokumentation etc. Her kan Danmark også spille en væsentlig rolle, f.eks. 
ved at projekter i fattigere lande kan yde støtte også på disse områder. 
 
Det er påkrævet med regelændringer 
 
Sidste efterår deltog Adoption & Samfund i en temadag arrangeret i forlængelse af de ændrede 
alderskrav i Kina. Vi medbragte nogle konkrete forslag til ændringer i reglerne herunder især en 
revision af aldersreglerne samt en ensartet behandling af ansøgning til et dansk og udenlandsk født 
barn. Efter temadagen lovede ministeren at der ville blive fremsat nogle forslag til ændringer. Vi 
venter fortsat på disse ændringer og vi har ved flere møder med den ny minister gjort opmærksom 
på vore forventninger hertil. Hun har da også lovet at der vil ske noget i dette efterår. 
 
Ny webløsning på vej 
 
Et længe næret og højt ønske om forbedringer på vores webside er nu igangsat. Hovedbestyrelsen 
har udarbejdet en omfattende kravsspecifikation som har været forelagt en række forskellige 
udbydere. Der er valgt en leverandør som nu er i fuld gang med opgaven sideløbende med at HB 
skal gennemgå det nuværende indhold på hjemmesiden med henblik på at finde frem til en ny – og 
mere logisk - struktur for indholdet. Vi har mange gode ting på vej, til gavn for alle medlemmer, 
unge som ældre. Vi håber at kunne lancere den nye hjemmeside indenfor en overskuelig fremtid. 
Opgaven er stor, men vigtig. 
 
Velbesøgt landsmøde 2007 
 
Lokalforening Fyn arrangerede dette års landsmøde i Kerteminde. Mødet blev en stor succes med 
mere end 200 deltagere. Som noget helt nyt havde de unge adopterede selv arrangeret indholdet på 
deres ”møde”. Forslaget blev fremsat sidste år ved generalforsamlingen og der var bred enighed om 
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at bakke de unge op, også økonomisk. Vi husker alle at HB blev omtalt som gamle nisser – vi er 
sikre på at det var kærligt ment…… 
 
Der vil altid være drøftelser af hvad det rette indhold for sådanne landsmøder er, nogle mener at det 
bør være et møde der fremmer den tætte dialog mellem medlemmer i LF og HB, mens andre tænker 
lidt bredere og mener at det er vigtigt at samle så mange interesserede som muligt. Vi får se hvad 
næste års landsmøde bringer, der vil inden længe komme nærmere information om tid og sted. 
 
Nordic Adoption Council 
 
Adoption & Samfund har igennem længere tid haft det privilegium at være udpeget til en ekstra 
bestyrelsespost i NAC. Vi er glade for den gode dialog der er med vore nordiske kolleger og vi er 
sikre på at det gavner adoptionstanken at vi i Norden er i stand til at arbejde tæt sammen på dette 
område. Da vore nuværende repræsentanter efter eget ønske er udtrådt af Hovedbestyrelsen har vi 
indstillet vores nuværende formand til at indtræde i NAC. Som suppleant er udpeget 
næstformanden. 
 
Mange mediesager - igen 
 
Den forgangne periode har igen været præget af stor mediebevågenhed, ikke mindst på grund af 
nogle uheldige sager. Vi vil ikke referere dem alle, men en enkelt sag fra i sommer fortjener en 
ekstra omtale. Det virker nemlig som om Danmarks Radio har udset sig som et mål at ødelægge 
tilværelsen for en række adopterede og adoptivfamilier i Danmark. Man hævdede i den bedste 
sendetid at adoption fra Indien er bundkorrupt og at den formidlende organisation var bekendt med 
de kritisable forhold. Det har efterfølgende vist sig at det kniber ganske voldsomt for DR at bevise 
at der er hold i deres uhyrlige påstande. 
 
Vi er meget kede af denne sag, der har vist sig meget ødelæggende for forholdet til Indien, men ikke 
mindst har det skabt en alvorlig tvivl hos en række unge og deres forældre, om fundamentet for 
deres familie er skabt på et ulovligt grundlag. Når disse linier læses har der været mindst en 
yderligere udsendelse i DR. 
 
Sagen medførte som bekendt at adoption fra Indien blev sat i bero og der er i skrivende stund ikke 
sket en genåbning. Vi kunne dog medvirke til at familier med barn i forslag og invitation til udrejse 
fik lov til at tage af sted. Vi venter nu på den endelige redegørelse der vil gøre det muligt at 
genoptage samarbejdet, blot må vi så håbe på at det ikke har lidt uoprettelig skade ved de forsøg på 
sensationsmageri som alle blev udsat for. 
 
Medlemstal 
 
Vi oplever fortsat medlemsfremgang, så medlemstallet stiger støt og roligt, vi er nu mere end 3.800 
medlemsfamilier. 
 
Afslutningsvis vil jeg på hele Hovedbestyrelsens vegne sende en stor tak til alle de mange aktive 
medlemmer, der sikrer at vores forening til stadighed opnår gode resultater og at vi gør en væsentlig 
forskel for vore medlemmer. 
 
Michael Paaske 
Formand 
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BILAG 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoption & Samfund 

 
 

Årsregnskab 1. juli 2006 til 30. juni 2007 
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OPLYSNINGER OM FORENINGEN
 
LANDSFORENINGEN Adoption & Samfund 
 
Medlemmer pr. 1/7 2006: 3161 familiemedlemmer + 371 enkeltmedlemmer + 37 abonnenter 
Medlemmer pr. 30/6 2007: 3180 familiemedlemmer og abonnenter + 387 enkeltmedlemmer  
 
Telefon : 65 92 00 18 
 
 
Bestyrelse: 
Michael Paaske, formand 
Paul K. Jeppesen, næstformand 
Carl Erik Agerholm, sekretær 
Ellen Larsen, kasserer 
Louise Svendsen  
Marianne Østergaard 
Jørn K. Pedersen 
Hans-Ejnar Bonnichsen 
Inge Fabricius 
Kurt Nielsen 
Kirsten Korning 
 
Suppleanter:
Der er pt. ingen suppleanter i foreningen 
 
Revision: 
Vagn Jakobsen 
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ÅRSREGNSKABETS PÅTEGNINGER                                                                              2006/07
 
Regnskabets godkendelse
 
Årsregnskabet 2006/07, der udviser et underskud på kr. 25.067 og en egenkapital på kr. 670.577, er 
forelagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 8. september 2007. 
 
Bestyrelsen :  
 

     

Michael Paaske  Paul K. Jeppesen  Carl Erik Agerholm 

     

Ellen Larsen  Louise Svendsen  Marianne Østergaard 

     

Jørn K. Pedersen  Hans-Ejnar Bonnichsen  Inge Fabricius 

     

Kurt Nielsen  Kirsten Korning   

 
 
 
 
Revisors påtegning:
 
Jeg har revideret årsregnskabet for 2006/07, der omfatter perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007 for 
landsforeningen Adoption & Samfund. 
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har 
omfattet de revisionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige. Jeg har modtaget de 
oplysninger, jeg har begæret. 
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til 
regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens økonomiske 
stilling. 
Påtegningen omfatter ikke budgettet. 
 
Løgumkloster, den        august 2007. 
 
 
Vagn Jakobsen, HD, reg. revisor. 
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RESULTATOPGØRELSE 
 NOTE 2006/07 BUDGET 2005/06 
   2006/07  
 
INDTÆGTER : 
 
Kontingenter--------------------------   1.246.892 1.240 1210 
Indtægter fra bladet -----------------   41.070 20 13 
Portotilskud---------------------------   34.902 40 39 
Uudnyttet hensættelse retssag ------  1 28.969 0 0 
Øvrige indtægter ---------------------   400 0 2 
 
INDTÆGTER I ALT--------------   1.352.233 1.300 1.264 
 
OMKOSTNINGER :  
 
Bladet----------------------------------  2 369.381 395 373 
Lokalforeninger ----------------------   230.635 270 238 
Interessegrupper m.m.---------------   46.480 40 44 
Tilskud til arrangementer -----------   31.884 100 0 
Kursusudgifter -----------------------   3.000 10 5 
Konferenceudgifter ------------------   101.704 95 19 
Landsmøde/Rådgivningskursus----   
(inkl. transport)-----------------------  3 250.694 100 57 
Møder ---------------------------------  4 89.151 93 90 
Generalforsamling -------------------   48.905 40 31 
Transportudgifter --------------------   43.776 60 46 
Porto og telefon ----------------------  5 45.790 60 49 
Internet --------------------------------   4.265 75 7 
Kontingentopkrævning--------------   22.246 25 22 
Kontorudgifter -----------------------   46.690 45 32 
Øvrige administrationsudgifter-----   0 5 2 
Brochuremateriale, m.m.------------   36.390 50 70 
Gaver ----------------------------------   1.080 5 4 
Adoptionslinien ----------------------   2.362 5 2 
Intermedia ----------------------------   34.375 30 0 
Retssag --------------------------------   0 10 25 
Diverse --------------------------------   1.926 5 53 
Inventarkøb (småinventar)----------   1.799 10 3 
Finansielle gebyrer ------------------   1.351 3 0 
 
OMKOSTNINGER I ALT -------   1.413.884 1.531 1.222 
 
ÅRETS DRIFTSRESULTAT----   -61.651 -231 41
 
FINANSIERINGSINDTÆGTER  36.586 20 16
 
                                                                                 

ÅRETS RESULTAT :   -25.066 -211 57 
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BALANCE PR. 30. JUNI  NOTE  2007  2006 
 
 
AKTIVER :
 
Likvide beholdninger----------------  6 742.088 853 
 
Tilgodehavende ----------------------  7 40.070 13
 
AKTIVER I ALT-------------------   782.158 866 
 
 
 
PASSIVER : 
 
Egenkapital ---------------------------  8 670.577 696 
 
Gæld -----------------------------------  9 111.581 95 
 
Hensættelser --------------------------   0      75
 
PASSIVER I ALT ------------------   782.158 866 
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NOTER 2006/07 BUDGET 06/07 2005/06 

 
1. Uudnyttet hensættelse til retssag 
 

 Indbetalt via indsamling-------  65.615 
 Hensat i sidste regnskab-------  75.000
 Reserveret beløb ---------------  141.615 
 Afholdt advokatbistand -------  111.646
 Ikke udnyttet hensættelse -----  28.969 
 
2. Bladet : 

 
 Trykning ------------------------  227.247 215 207 
 Journalisthjælp -----------------  10.200 25 3 
 Porto -----------------------------  131.293 150 153 
 Redaktionsudgifter-------------  641 5 3 
   369.381 395 366 
 
3. Landsmøde/rådgiverkursus incl. transport 
  
 Rådgiverkursus-----------------  32.430  
 Landsmøde----------------------  218.264 
   250.694 100 93
 
 
4. Møder :
 
 Mødeudgifter, nordisk---------   25.166 35 16 
 Mødeudgifter -------------------  55.463 50 55 
 Telefonmøder-------------------  8.522 10 5 
   89.151 95 76 
 
5. Porto og telefon :
 
 Telefon --------------------------  17.599 25 12 
 Porto -----------------------------  28.191 35 34 
   45.790 60 46 
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NOTER  2006/07 2005/06 
 
 
6. Likvide beholdninger : 
 
 Sydbank, konto 9763603-------------------------------  700.000 700 
 Giro, konto 214-3135-----------------------------------  12.155 12 
 Sydbank, konto 7971 - 100739-7 ---------------------  29.932 75 
 Sydbank, halvårskonto (forudbetalinger retssag) ---  0 65 
   742.088 852 
 
7. Tilgodehavende : 

 
 Diverse annoncører -------------------------------------  40.070 13 
   40.070 13
 
 
 8. Egenkapital :
 
 Saldo pr.1. juli 2006 ------------------------------------  695.644 637 
 Overført årets resultat ----------------------------------  -25.066 58 
   670.578 695 
 
 9. Gæld : 
 
 Kontor Syd-----------------------------------------------  357 
 BL Grafisk -----------------------------------------------  55290 
 Hotel Byparken------------------------------------------  650 
 Marianne Østergaard -----------------------------------  939  
 Post Danmark--------------------------------------------  19.970 
 Infomedia ------------------------------------------------  34.375 
   111.581 95
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BILAG 4 

 
 

Administrationsgruppens forslag til kontingentsatser. 
 
Administrationsgruppen har drøftet forskellige muligheder for kontingentsatser. Udgangspunktet 
har været, at det skal være let at administrere og let for medlemmer at finde ud af.  
 
Derfor har administrationsgruppen valgt at foreslå to modeller for fastsættelse af kontingent for de 
medlemstyper, som ifølge vedtægterne kan optages i foreningen, dvs. familier, enkeltpersoner, 
foreninger og virksomheder. 
 
Prioritet 1: 
Der findes kun en kontingentsats i Adoption & Samfund. Den gælder for alle medlemstyper og for 
bladets abonnenter. 
 
Årligt medlemskontingent i 2008-09  kr. 375,00 
 
 
Prioritet 2: 
Der findes to kontingentsatser i Adoption & Samfund, som vi kender det nu.  
 
Årligt medlemskontingent i 2008-09 
Familier, foreninger, virksomheder og abonnenter kr. 425,00 
Enkeltpersoner   kr. 300,00 
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BILAG 5 
 

Generalforsamling 03-11-2007 
 

landegruppe og interessegrupper 
 
 
 

(Der ingen nye til godkendelse) 
 
 
Listen af landegrupper består herefter af : 
 
Adoptionsgruppen for dansk-adopterede børn 
Bolivia 
Brasilien 
Bulgarien  
Colombia 
Dansk Sri Lanka forening 
Ecuadorklubben 
Ethiopien 
Guatemalaklubben 
Hviderusland 
Kaliningrad/Moskva 
Kinaforeningen  
Nepal 
Peru 
Rumænien,  
Sydafrika 
Thailand 
Tjekkiet 
Vietnam Landegruppen 
 
 
Listen af interessegrupper består af : 
 
Balvikas 
Børnehjemmet palna indien 
Colombia CRAN-Danmark 
Ene-Adoptanterne 
Fana’s Venner 
Foreningen af adopterede fra Vestafrika (Burkina Faso m.m.) 
Indien-Træf 
 
 

HOVEDBESTYRELSEN 
 
 


