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Dette skulLe være det første nummer af et b1ad, d.er regelmæssigt skuIl-e

udkomme. Åd.optanter og ikke minctst a.doptionssøgend.e har 1ænge savnet

et b1ad, hvor d,e fortløbencl-e kunne blive orienteret om og orientere

andre om erfaringer omkring adoption. I AD0?T10N CEIflI'ERs sidste ru.nd.-

skrivelse Iyd.er ti1 slut et hjertesuk om, at det ikke er muligt at pla-
cere 3-5-årige børn, som er i forslag ti1 adoption, men d.e ad-options-

søgend-e tør iklce binde an med. olgaven endskønt alternativet elIers er
årelang ventetid. på et spæd.barn. År="g"r, er jo nok, at d-e ad.optionssøgen-

d-e ingen øulighed- har for at lnøre om and.res erfaring"r o} om d.e positive
og spænd.encle sider, d.er er ved. at adoptere et større barn. ]ette slmIle

hermed være en opford.ring ti1 at 1æserne skriver ti1 os og fortæ1Ier om

d-e erfaringer d-e har. Det er ikke alene erfaringer mect støme børn, men

d.et kan være hvilken som belst oplevelse eller erfaring, som man har

lyst ti1 at skrive om og d.elagfiggøre andre i. Vi lsrnne tænke os tema-

numre om Ad.option af større børn, Børn med sær1ige hand-icap, Børn fra
bestemte områder , DrengfPige - hvad. skal jeg væ1ge, Erfairnger ved- at

hente barnet selv i d-ets hjemland., fd.entitetsproblemer, Bvornår skal rri
besøge vort barns hjeør1and-, Evem var min nor og far, Enebørn el1er søskend.e,

Raceproblemer, Skolestartproblemer, Pubertetsproblemert - og man kunne vel
fortsætte i een uendelighed..

Det aktuelle ADOPTfON af STØRRE 3øRU vi11e være aktuel-t ti1 ADO?TION &

SÅMFIINDS nr. 2 og hermed. ind.kald-es artikler om d-ette €EIIIB. Billed.er er
velkomme og så må vi se om den primitive udførelse kan skabe en rimelige
gengivelse.
Det er også vort håb, at økonomien snart må ti11ad-e mere professionel

trykning, men d.ette kan vel være en start.
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Vi har herned fornøjelsen at presentere det første nummer af
foreningens blad
Planen er, at d.et skal udkomme hver måned, foreløbigt l d.ette

uclstyr.
Bladets indhold vi1 være af interesse for såve} ad.optanter soID

arloptionssøgende. Det vil blive sendt til foreningens nedlemmer

samt til personer og institutioner som kan have interesse i
indhold.et e11er som vi kan være interesserede i bliver bekenilt

med indholdet. Det vil indeholde artikler af oplysende karak-

ter, temanumre om aktuelle emner samt oplyse om foreningens

politik og virksomhed.

Gerda Skorrmand illadsen viL være ansvarghavende red.aktør og natur-
ligrris taknemrnelig for indlæg til bladet. Reclaktørens adresse

er Ndr.Ringvej tr BB!0 Bjerringbro.

Jeg skal allerede her understrege at artikler og indlæg i b1a-

det ikke nødvendigvis dækker bestyrelsens opfattelse. Ind.læg

fra bestyrelsen vil altid. være mærket "bertyrelsenrr.

Lejf Ipsen
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TORE FORELø BIGE ÅKTIVITETEN

Den 1. november 1975 indførtes nye regler for goilkendelse som adoptant.
Reglerne i.nttførtee ned få rlages varsel og uden overgangsord.ning.

Adoption*udvalget, nedsat af Justitsministeren, afgav &t*rrt rring III
ind.ehold.ende bL, a. følgende anbefalinger3 Ugifte og samlevende kan

ikke godkend"es som adoptanter, ægtepar med mere end. to acloptivbørn el-
Ier tre børn laIt kan ikke godkend.es, ægtepar med nindre end I års sam-

1iv, ægtepar, hvor hustruen er mere end )B fu el1er ægtenanden mere end.

40 år kan ikke godkendes. Den 28. oktober 1976 ud^senclte Adoptlonsnævnet

en skrivelse til samtlige ad.optionsråd. ora at cle fra 1. november skul1e

fø1ge ovenståencle retnlngslinier.
Dette lgedførte naturl-igvis talrige protester b1. a. ti-tr Justitsministerent
Folketingets retsudvålg, Ådopti.onsnævnet, Ombusmanden. ]0 familier i
Nortljyllands Amt protestered.e også mod. de nye regler og ikke mindst over
fremgangsmåclen, hvorpå tle ind.førtes. Protesterne needførte en de1 presse-

skriverj.er og tanken on at oprette en land.sforening for ad.optivfamilier
dukketLe naturl-igt nok op. En de1 overvejelser gik forud for forenlngens
dannelse, Man fand.t ilet ikke tilstrækkeligt at starte en ny forening
udeiukkende på basis af denne bø1ge af protester, Der ,rått" ligesom
liclt nere indhold i foreningen. Resultatet af overvejelserne og d.røfte1-
se?ne blev inldlertid., at d.er var mange and.re godle grund.e til at starte
en lantlsforening for ad.optanter.
Den 2'1. marts L)ll atholtltes så stiftende generalføsamling på Gruncitvigs-
sko}en i København. Generalforsamlingen ved,tog følgende arbejd.sprograms

1) Søge repræsentation i atloptionsnæYnet
Z) Søge ændret tLe 

.siden l/lL 1976 gæIdencle regler for godkenclelse ti].
ad.option

1) mftyee Juritlisk, lægelig og socialkyndig bistancl til nedleDrr€rr

4) Tilb3rde hjæIp og vejledning til vortlende ad.optanter.

5) artejae for ligestilling af adoptivfamilier med. fancilier ned biologiske
børn.

5) Arbejcte for udbredelse af adoptionsideen

7) Sanle a1t tilgengeligt materiale (und.ersøgelser, statistikker, love

bekendtgørelser, cirkulærer, udenlandske gottkendelsesregler o. 1ign. )
v.ctlr. actoptiria. attoptlvbørn (uclenlanttske som d.anske) og de 1ande,



hvorfra vl aitofterer. Evt. seLv igangsætte und'ersøgelger,

B) Søge samarbejde med Landsforeningen for Plejefamiller og lønd.sfole-

ningen .Gtemte Bøtn, swt. gammenslutning nect cl.isse organisationer.

9) Søge kontakt evt, samarbejde med eksisterende udenlandske organlsa-

tioner metl lignende formå1 som ADOPTION OG SAMFUNI.

{vor Lang:D er vi så konmet I ar}ejd'sprogrammetr

Jus titsmlnistergn.

Vi har haft et møde med. Orla liløI1er, hvor vi har orienteret om foreningen,

gjort rede for foreningens formå1 og fremført ønsket omat blive repræsen-

teret i såveI adoptionsudvalget som i ad.optionsnævnet. Ministeren var meget

positlv overf or tanken og lovecle at gøre hvacl han kunne f or os. Inicllertid.
modtog vi skriftHgt afslag på at blive repræsenteret begge steder. Argu-

mentationenn der blev ført imod vores repræsentation, var efter. voreg

opfattelse noget tynd.benet, hvorfor vi ikke kunne acceptere afslaget.
Vi har derfor skriftligt imødegået de frenførte argumenter og pårry fremsat

krav om, at foræLdrene bLev repræsenteret i såveI adoptionsud.valg son i
acLoptionshævn. Vi har atter modtaget skriftligt afslag uden yderligere

argumentation.

Adootionsnævnet .

Yl har overfor attoptionsnævnet fremsat ønske om et møde m.h.p. drøftelse

af d,e gælelentLe regler og m.h.p. et evt. sanarbejcle ned hensyn til anke-

sager. llornslet og undertegnede var i december måned enige om, at vi
måtte møcles for at cirøfte d.e nye regler nærnere. Den 7. naj 1977 skrev

vi til actoptionsnævnet for at få dette nød.e i stand. Yi har entlnu ikke

mocltaget svar!

Folketinsets Retsurlvalg.

Overfor Retsudvalget har vi frensat ønske om at blive orienteret om de

reilegørelser, retsudvalget har betlt såve1 Justitsministeren som Adoptions-

narrnet on på baggruncl af protesterne. over de nye goilkend.elsesregler samt

fremsat ønske om et uoøtle ti1 clrøftelse af det uheldigeforholtl at adoptione-

nævtret er såve1 loriglvend.e som clømmencle magt. Retsud.valgets fo:mand

Ole Espersen hallovet, at vi vil høre nærmere, når JustitsninLsterene

="4" 
gr="Ise f oreligger.

Ombutlgmanden.

Yl har haft forskelllg brerrveksling netl. onbuctBnandea bI- i. I forblnttelse

ner['sager vL har ført for ned]enmertte. I'd.en anle<lnlng har.vi nod.taget
t0mtudsnand.ens red.egøreIse L anledntng af .nog1e klagcr ove4 lnd.førclsen



af nye retningslinier pr. 1. november 1975 for godkendelse som aåoptanter

og vea?ørenile manglend.e over8angsregler i forbind'eIse neti indf ørelsen af

d.e nye retningslinierrr. Redegørelsen kan rekvireres hos foreningen' ld'et

vl agter at utlgive den som et extranummer af bladet '

Politikerne.

vi har enclnu ikke startet nogen offensiv overfor politikerne- Jens Jøtgen

SolvlgrRaåikalfolketingsmandrhardogpåegetinitiativhenvendtsigtil
gs og meddelt sin interesse for adoptionsproblslllel' vi vil utvlvlsonnt

fremover kunne få megen støtte og hjæ1p af harn.

Barselsorlov. bøTnebidras og børnetilskud'

I anledning af sFrs lovforslag om udvidet barselsorlov, et forslag' der

helt ligestiller acloptlvfamilien med familien med biologi'ske børn' har vi

henvendtostilsocialninisterEvaGred.alogtilBørnekommissionenmedvor
interesse for og støtte til forslaget. Konmissionen har noteret sig vor

interesse og iøvrigt henvist vor henvendelse til kommissionens udvalg

vedrørertde familiepolitiske foranstaltninge? §amt ud.valget veilrørende

tidlie indsats.
Yi har overfor soeialministeren gjort opmærksom på clen forskelsbehand'ling

der ligger i , at enlige mødre necl biologiske børn mod'tage:r børnebidrag

uanset om den biologiske far betaler, er udenlantlsboencle el1er nåske

slet ikke kendes, medens d"en enlige mor med adoptivbørn ikke nod'tager

børnebitlrag.
End.videre er vi opmærksom på d.en forskelsbehand'Iing, cler finder sted

me1lem adopianter af børn fra skand.inavien, Yesttyskl-and' nn'fI' land'et

med hvlrke Danmark har konventionrder nodtager børnetilskud straks barnet

ankommer, medens attoptanter til- b-ørn fra land'e med hvilke Dannark ikke

har samm" nor,rr"ntion først noiltager børnetilskud' clet føIgend'e hele

kvartalefteratbarneteradopteret,ip=l"isninclst!md'r.,tnen
tletkand.rejeslgonenperiocleop.tiltoårefterbarnetsankomst.

Hedlemmerne o, a.

Fra meille*,oerne har vi norltaget en række forskelllgartede sager til

hvllke vores bistantl ønskedes. Yi har afsluttet nogle ned' god't resultat'

and.re ned dårligt resultat og endnu andre er enclnu ikke afsluttecle 1ig€-

, son der etaclig tllflyder os nye,8&§9rr Yore'ekspertel, canil. Jrrr. Elgc.l

Årcleraen, læge Dougles Eendersotr o8 socialrådgiver Gertta skonaand xatlsea

:
bar gJort et stort arbefrte ior at nå rl.et.be<tste reeultat neÅ aq'Fit1*84
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sager. Yi har stad.ig behov for at samle erfaring og er. fortsat parat

til at yde bistancl ti1 enhver sag.

Mange vord.enile ad.optanter har kontaktet os telefonisk eller pr. brev

m.h.p. vejledningaog hvorledes man starter en ad'optionssag. Vi har

for ticlen en fold.er under udarbejdelse onr hvordan man starter en

adoptionssag. Ien vi1 blive udsendt til a1le landets }æger og vi1 .iøvrtgt
kunne rekvireres af a1le interesseleile.

Internationalt.

Vi har søgt, men endnu ikke t&ei, kontdkt med International Organiza-

tion for ChiLd. Ifelfare og med Comitå International cldntente des

associations d.e Foyers adtoptifsr Milano. Yi har fået kontakt med clen

svenske organisation Adoptionscentrum med hvem vi formentlig skal

have et møde sidst i juli måned. Vi er interessered.e i svenskernes

erfaring meå atloptionsarbejdet samt evt. i en drøftelse om oprettelse

af en nord,isk organisation.

Lokalforeningerne .

Kontaktnantl. til lokalforeningerne øst for storebælt er: @
Hjelt. Veå Åbredden 1a, 2q?0 Børsho1m. Kontaktnand ti1 lokalforeninger-

ne vest for Storebæl-t er Douglas Henderson' TidselbakEe-4-4-Q.r-9fl.

VoclskoJ. Yi har nu i aIle amter kontaktpersoner, der er villige til
at starte lokalforeningerne. Kassereren er i øjeblikket i færd- netl

at ordne medlemskartoteket amtsvis. Såsnart tlette er sket vil konthkt-

.personerne nodtage navne og adresser på foreningens medlemmer I
ttet pågældende amt og, forhåbent1ig, snarest derefter indkalde ti1
første møde i lokaLforeningen, hvor tler skal vælges bestyrelse og

verltages vedtægter for lokalforeningen. Hovedbestyrelsens medlemrIrer

vil i så viilt onfang som nuligt være til steale ved disse rnøder.

Der er talrige opgaver for,; eD Land.sforening for adoptanter at tage

fat på. Ittanvll nåske mene, at vi ikke er konrnet ret langt. Vi har

dog opnået, a.t foreningens eksistens er blevet kendt hos de offentlige

nynilt6hetler. Om vi skal have. succes med arbejttet afhænger i neget høJ

gratl af d.en tilsJ-utnlng.i'foreningen får. Vi må d.erfor opfordre til-
at så ne.nge som nuligt neltter sig incl i forenin8en og foreningens

med.lemmer bsr arbejde for at foreningen stadig får rqre ned1eruDer'

T:Xil""



BøRNEBIDRAG

Enlige adoptanter får børnetilskud efter Børnetilskudslovens § 4 st.
] nr. L - 2, men ikke særligt børrrebidrag i lighed med. d.et, der ydes
hvis et biologisk e11er et adopteret bar.n mister en af forærd.rene,
hvis en mod.er ikke ønsker at opgive sit barns fad.ers id.entitet el.
Iign.. Jeg syntes, det var en urimelighed. overfor enlige adoptanter
og henvend.te mig ti1 rnge Fischer Ivlø}ler, M.F. rnge Fischer Mølier
sendte min forespørgsel til ud.talelse hos socialminj-ster Eva Gredal.
Svaret herfra er, at børnetilskuddet efter § 4 stt<. J nr. I - 2 er
at betragte som erstatning for en e11ers normalt foreliggende forsør-
gelsespligt e1ler bidragspligt, men at retsvirkningerne ved ad,option
jo netop er, at forsørgelsespligten over for barnet overgår fra de

biologiske forældre til adoptanten, d.er derefter - også for den enlige
adoptants vedkommende -. får den fuld"e forsørgelsespligt og ikke kan
påberåbe sig titlligere bestående forpligtelser. Eva Gredal angiver
iøvrigt, at det er hendes opfattelse, at den enlige ad.optant som hoved.-

regel har -overvejet den fulde konsekvens af sin beslutning om at adoptere,
at d.et.rejste spørgsmåI er for specielt til at hun vil bed.e børnekoamis-

Interesse for dette spørgsmål har kun de få enlige der i perioden
1971h6 adopterede børn. Men d,et kan diskuteres om alie ikke principielt
skal være ligestillede, uanset om barnet er ad.opteret eller ej.
Eer er nenlig et af d.e områder, hvor adoptanter er anderledes stiI1et,
id.et man forventer af dem, at d-e har gjort sig d,eres eituation klar
inden d.e beslutted.e sig til at få barnet. De.'es økonomiske situation
er også således , at J2O skattefrie kroner pr. måned 1ir. barn ingen

forskel gør. Må man gå ud. fra.
Ind.til videre kan enlige ikke adoptere, så spørgsmåIet er af stærk

begrænset interesse, og vi nå så gå ud fra at cte ca. {0 enlige adop-

tanter, der er, er af den ovennævnte kategori
GSM

ÅTT ADOPTERA, Årgang B, nummer , Lg77, ud.givet af Acloptionscentrum,

Sverige, er netop udkommet. Det ind.ehold'er nogle artikler om trSøske-

cler? - hvorled.es oplever et biologisk barn at få en stor, anderledes

udseende. Ii1lesøster det. Endvitlere en grund.ig redegørelse for årsager-
netil lukningen af ad.optioner fra visse lanttb. En kvind.e skriver on sin
Iængse1 efter et,1i11å barn og en adoptionsarbejder skriver om den

8-årige piges bøn ou at få en famirie, "Barnet tier stirres. 
Gsu


