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Velkommen til 

Adoptionsdialogens Dag

Den 10. maj 2017 

med temaet:

”Racisme og adoption –
diskrimination også 

i den bedste 
mening”



Hvem er Adoption & Samfund

Vor formålsparagraf:

- en dansk landsforening, hvis formål det er at 

varetage såvel adopteredes og adoptanters som 

kommende adopterede og adoptanters interesser.

- skal arbejde for udbredelse af kendskabet til og 

forståelse for adoptionsideen i overensstemmelse med 

konventionerne.

- skal medvirke til adopteredes integration i det 

danske samfund.

- skal medvirke til forskning, rådgivning og udbredelse 

af viden om adoptionsrelaterede udfordringer, lidelser 

og sygdomme, psykiske, sociale såvel som somatiske.
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Pluk fra den virkelige

verden:

• “Skrid hjem hvor du kommer fra”
• Nægtet adgang på bussen: “Du er ikke født i Danmark”
• “Hvad koster du?”
• “De ser mig som en thailuder, ikke som et menneske”
• “Nej, det er altså min datter, det er ikke min kone”
• Hver sjette med ikke-vestlig baggrund har følt sig diskrimineret, når de har 

været i byen: ”Det bliver ikke i aften, drenge”
• Lufthavnstjek på grund af hudfarve
• Neger!
• Perker!
• Efterkommere fra ikke-vestlige lande er ikke danske
• ”Jeg ville ønske, at vi havde samme farve” (barn til mor)
• ”Du må jo ha’ det som blommen i et æg – helt omgivet af hvide”
• “Ej, det er jo bare for sjov” og
• “Kan du ikke tage en joke?”
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Program

• Velkomst og præsentation v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

• Oplæg ved:

Mira Skadegård, Aalborg Universitet 

”Det var ikke det jeg mente! - Hvordan undgår vi diskrimination i hverdagen?”

Jes Eriksen, Koreaklubben 

”Perspektiverer racisme ud fra overordnede temaer som mange adopterede 

oplever dem”

René Priyadarshan Beck Bjerregaard

”Mikroaggressioner – den sværeste form for racisme at forholde sig til”

Rikke Fuglsang Olsen, forsker og Sofie Henze-Pedersen, analytiker, 

antropolog, SFI 

SFI-undersøgelsen med temaet: ”At vokse op som adopteret i Danmark”
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Program fortsat

Paneldebat ud fra emnet:

”Racisme og adoption - diskrimination også i 

den bedste mening”

• Mira Skadegård, Aalborg Universitet

• Jes Eriksen, Koreaklubben

• René P. Bjerregaard

• Christina Netrika Olsen, formand for Adoption & Samfund – Ungdom

• Trine Torp, familieordfører, Socialistisk Folkeparti

• Troels Ravn, Socialdemokratiet, formand for Social-, Indenrigs- og 

Børneudvalget

• Susanne Eilersen, Kommunalordfører, Dansk Folkeparti

Afslutning v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund



Årets tema: Racisme og adoption

Diskrimination – også i den bedste mening: Det findes!

Vi ønskede at sætte fokus på transnationalt adopterede og 

multietniske adoptivfamiliers oplevelser i form af fordomme, 

stereotyper og mikroaggressioner.

Vi kan ikke løse dette alene, vi er ikke eksperter, men har 

brug for hjælp. Dagens oplægsholdere og paneldeltagere har 

gjort os klogere og mere bevidste.

Vi vil efterfølgende i samarbejde med Korea Klubben m.fl. 

udarbejde en ”Pixi-bog”, omhandlende adoption og racisme, 

der skal hjælpe forældre til at tale om racisme med deres 

børn.

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der vil indkalde til fælles 

netværksmøde, drøfte finansiering etc.


