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Så er vi gået ind i et nyt årti, hvor det ser ud til at adoptioner
vil fortsætte. nogenlunde som tidligere i samme antal og fra
omtrent de samme lande. Det kan vi kun være glade for. Vi har
her i landet været priviligerede, idet adoptionssøgende i høj
grad har ønsket småbørn og har fået deres pnske opfyldt. Vi
spekulerer stadig på, om der er mangel på ledige børn til
adoption eller om der et eller andet sted, måske flere steder,
findes børn, som kunne bortadopteres og finde en bedre
tilværelse som adoptivbørn. Men hvem kommer disse udtalel-
ser fra? Kommer de fra vordende adoptivforældre eller fra
dem, der har adopteret? For der er virkelig mange børn, der
trænger til adoption, men som ingen ønsker. Det er de handi-
cappede børn og de lidt ældre børn. For alle vil nok være med
til at stille krav om flere børn til adoption, kritisere den politik
der føres o.s.v., men er de pågældende villige til at vælge et
ældre barn eller et handicappet barn? Det er naturligvis klart,
at det skal være de famllier, der har overskud til at tage sig af
et af de såkaldt svært placerbare børn, og det må være familier,
der har erfaring med b6rn, det være sig enten gdnnem egne
børn eller gennem erhverv. Man har ofte på fornemmelsen, at
de familier, der melder sig til handicappede børn eller ældre
børn, er familier, der i forvejen føler sig klemt i systemet og er
bange for, at de ikke er gode nok til det bedste, de små børn,
og derfor må tage til takke med et barn, som kun få er interes-
serede i. Jeg synes stadigvæk, at egoismen kendetegner adop-
tanter. Man bør adoptere for barnets skyld og ikke for sin
egen!
Når det er sagt, må jeg være villig til at erkende, at så let er det
heller ikke, for man kan roligt forestille sig hvilket dilemma
man så kommer i. For adopterer man kun af hensyn til barnet,
mangler det andet led jo, idet man for at blive et godt foræl-
drepar nok må have et virkeligt behov for at blive forældre til
et barn, og mangler det, kan der ske virkelig store fejltagelser.
Men er det ægte behov til stede, skulle man vel nok kunne
abstrahere fra Ønskerne om et spædbarn og indstille sig på at
blive forældre til et lidt ældre barn. Dernæst er der spørgsmå-
let om adoptionsmotiv. Adoptivforældre siges, at være mere
sårbare overfor børnenes præstationer end biologiske forældre.
Deres ambitioner på børnenes vegne er store. Jeg har svært
ved at se, hvorledes det passer ind i problematikken. For man
hører jo også ofte vordende adoptanter sige, at det, det for
dem drejer sig om, er, at få et barn. Når de så vælger et lille
barn, skyldes det ikke, at de tror, de bedre kan få det til at
udvikle sig gunstigt end det miljø barnet kommer fra, men
deres egne behov for at have et lille barn, hvis udvikling de selv
er med til fra så tidligt et tidspunkt som muligt. Jeg ved ikke,
om der ligger noget med "det valgte barn" i det - når vi har
måttet nØles med at vælge, vælger vi det bedste vi kan få og vi
går også ud fra, at vi har fået det bedste og derfor stiller vi så
store krav til barnet. Vore forventninger er større end børnene
kan indfri. Det kan også ligge i, at adoptivforældre altid er
bange for ikke at slå til, og barnets præstationer er bevis for,
om de har været vellykkede forældre eller ej. Endelig Ønsker
vi også, at børnene skal klare sig så godt som vel muligt som
voksne og vi vil give dem, det bedste af alt, men at få "det
bedste af alt" kræver også en modydelse - og det er præsta-
tionen.
Adoption kan synes at være en enkel sag: Et barnløst par tager
et forældreløst barn til sig. Men når det så er sagt, melder alle
de mange små nuancer sig, der gør det til den uhyre komplice-
rede sag, det er.
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ARBEJDSPROG RAM 1 979-80

1. At arbejde for et samarbejde mellem personer, foreninger

og organisationer i Danmark, hvis arbejdsområde er - eller har

tilknytning til - adoPtion'
2. Ai yae hjælp, støtte og veiledning til adoptionssogende f$r,

under og efter forundersøgelsen og barnets ankomst'

3. At arrangere forskellige former for lokale arrangementer'

Der kan f.eG. være tale om snakkemøder, diskussionsaftener'

seminarer, foredrag, film og lignende.
4. At arbejde for en ligestilling i dansk lovgivning mellem

adoptiv- og biologiske forældre, så adoptivbørn får samme

muligheder som biologiske børn.
5. Ai arbejde for, at alle personer i Danmark, der ønsker at

adoptere et barn, kan tilbydes en forundersøgelse'

6. At udarbeide og fordele informativ materiale om adoption

til interesserede.
7. At søge kontakt evt. samarbejde med danske og udenland'

ske organisationer med lignende formål som Adoption og

Samfund.
8. At arbejde for opfyldelse af foreningens politik'

FORENINGENS POLITIK

1. Udgangspunktet for Adoption og Samfunds arbeide er FN's

10 punkts erklæring om barnets rettigheder.
Disse rettigheder kan bedst opnås, dersom barnet

a) vokser op hos sine biologiske forældre
b) har forældreire ikke muligheder (sociale, økonomiske og

helbredsmæssige m.m') for at give barnet en opvækst, hvor

barnets 10 rettigheder er tilgodeset, bør man støtte enhver

form for hjælp i hjemlandet, så børnene kan få mad, læge-

hjælp m.m. samtidig med, at de bevarer kontakten med de-

rås biologiske forældre, hvorved de bevarer deres nationale

egenart og kulturelle baggrund
ci har barnet ingen forældre eller pårØrende, barnet kan have

tilknytning til, bør det bortadopteres i erkendelse af barnets

behov for at vokse op i tæt kontakt med andre mennesker'

Barnet bør vokse op som adoptivbarn i sit hjemland' Er dette

ikke muligt, bør det vokse op som adoptivbarn i et andet

land.
2. Foreningen arbejder for udbredelse af adoptionsideen'

3. Under hensyntagen til de involverede børns tarv bør den

vordende adoptivfamilie godkendes ved en forundersOgelse'

Hensigten må være at finde en velegnet familie til et barn - og

ikke omvendt.
4. Hensynet til de involverede børns tarv må indebære, at alle

myndige personer i Danmark må have mulighed for at få en

forundersøgelse med henblik på at adoptere et barn' Man bØr

ikke på toinåna udelukke nogen fra en forunderspgelse (al'

derskrav, den ene ægtefælles sygdom m-m.), da der må ske en

forundersØgelse i hvert enkelt tilfælde for ikke på forhånd at

udelukke en velegnet familie/person til et barn.
5. Det er forældreforeningens opgave at støtte og veilede adop-

tionssøgende før. under og efter forundersøgelsen og barnets

ankomst.
6. Adoptionsspgende skal trygt kunne henvende sig til foræl-
dreforeningen, da denne ikke på nogen måde må fremkomme
med en negativ bedømmelse af de adoptionssøgende. Det er

ikke vor opgave at vurdere, om et afslag er (u)rimeligt. ltil-
fælde af afslag kan forældreforeningen tilbyde hjælp og vei-

ledning ved anke. Dette kommer til at indebære, at forældre-
foreningen kan komme til at hjælpe med at anke et "tilsyne-
ladende rimeligt afslag". Dog kan sagsbehandleren ud fra er-

faringer og kendskabet til de fortrolige anmærkningscirkulæ-

rer fra adoptionsnævnet prgve at forklare .,klienternt,.. rl ds.
rys las evt. er ret håbløs, men ønskes der hiælp, tkal den giuct.
7. Foreningen arbejder for en liæstilling I damk lovgivnir4
mellem biologiske- og adoptivforældre, så odoptivtOm lår nm_
me muligheder som biologiske b6rn.
8. Foreningen arbeider.for ændring af lov nr.65 al l. epril
1914, eller'i det mindste myndighedernes fonolkning af den-
ne,

9. Foreningen 6nsker repræsentation i adoptionsudvalget og
adoptionsnævnet.
10. Foreningen bør samle alt tilgængeligit materiale (undersog-

elser, statistikker, love, bekendtgørelser, cirkulærer, godken'
delseskriterier o.l.) fra ind- og udland. Foreningen bor belyse
alle aspekter ved adoption. Hvor der mangler viden om rele-

vante aspekter, bør foreningen arbejde for igangsættelse af

undersOgelser.
1 1. Foreningen bør oplyse vordende adoptivforældre om,

hvilken risiko og hvilket ansvar det er at adoptere et barn, så

man er parat til at tage opgaverne op, når de kommer, eller i

givet fald at erkende, at man ikke magrter det efter nærmere

eftertanke. Endvidere bør foreningen arbejde for, at der arran-

geres kurser for adoptivforældre, så de får mulighed for at

gennemgå et forældre kursus.

12. Foreningen bør følge udviklingen indenfor Je fågtige om-

råder, der har med adoptionsbehandling at gøre, påse at med-

arbejdere informeres om tilgængeligt materiale og foreningens

erfaringer, således at informationsniveauet til enhver tid er på

højde med den tilgængelige ind- og udenlandske viden. Dette

kan ske gennem tilbud om undervisningsassistance og kursus-

tilrettelæggelse.
13. Foreningen bør holde sig orienteret om danske institu-
tionsbørn og deres forhold.
14. Foreningen bør søge kontakt evt. samarbeide med danske

og udenlandske organisationer med lignende formål som Adop-

tion og Samfund.



NYT FRA LOKALFORENINGERNE.

Lokalforeningen for Nordiyllands Amt holder fastelavnsfest

søndag den 17. februar kl. 14-00 på Vrå Hoiskole'

Der btiver tondeslagning, bollespisning §amt sodavand og gd'
ter til bornene.
De voksne bedes selv medbringe thermokaffe - boller kan kØ'

bes.

Pris pr. barn 10 kr.
Pris pr. voksen er afhængig af appetitten på bollerne'

Tilmelding senest tirsdag den 12' februar på telefon 93 59 41 '
98 14 49.
Børnene må naturligvis meget gerne være udklædte' men det er

ingen betingelse.

Også ikke-medlemmer er meget velkomne'

Venlige hilsener og godt nYGr!

Marianne Vestergaard

Fristrup, 9440 AabYbro'
Ttf.08 -243140.

Aarhus og Velle Amter
Sammenkomst i lokalforeningen.

Da vi har fået lov at benytte Børnehaveklasse A 1 på Skiold-

hojskolen lørdag den 26.1.80, håber vi på at vi kan få en hvg-

gelig eftermiddag sammen med vore børn'

Vi påtænker at spille lotteri, så hvis nogle af jer har en gevinst

vi må få, så ring lige, så vi ved hvad vi har' Da vi gerne vil have

orden på det, og både have plads og gevinster nok, beder vi om

en tilmelding fra dem, der har lyst til at være med' tlf' 06 -

l5 32 55 efter kl. 17.30 eller tlf . 26 02 69'

Undertegnede arbejder til daglig i lokalet med bOrn fraS'7 år'

så der er meget spændende legetøi og mange muligheder' Vi

tror absolut ikke at hverken born eller forældre, får tid til at

kede sig. Medbring selv brgd og evt' kaffe, der bliver mulighed

for at købe kaffe, the, sodavand og 0l'

På gensyn lørdag den 26'1 '80 kl' 14'

På bestyrelsens vegne

Skjoldhglskolens Legestue

Skjoldhøivej, True

lnga Kandborg.

Mundelstrup. (Bag BILKA, nabo til Holmstrupgård)'

DISKUSSIONSOPLÆG.

Ligestilling mellem adoptivforældre og biologiske forældre'

l. Retten til at få born.

Mennesker, der har et ønske om at få børn, b0r 'for at livet

kan fortsætte - så vidt muligt have lige muligheder for at få

børn.
Omkring 90% i den danske befolkning, som ønsker at få børn'

får biologiske bOrn.

1OoÅ er uønsket barnløse.

Årsagerne hertil b6r undersØ9es og klarlægges, således at hvor

miljømæssige forhold spiller en rolle for den ufrivillige barnløs-

hed,hvadentendenneerbetingetipsykiskeellerfysiskefor-
hold, bØr dette medfore, at forebyggelse herfor sættes ind' Be-

folkningen som helhed bør oplyses om risikoen ved at arbejde

indenfor bestemte fagområder, hvor det f'eks' er bevist' at ar-

beidet medforer hyppigere aborter end på andre arbejdspladser

eller chancerne for graviditet er formindskede i forhold til an-

dre arbeidspladser. Dette gælder uanset om det er mænd eller

kvinder, idet det også er bevist, at kvinder hyppigere aborterer,

hvis deres mænd arbejder indenfor f'eks' visse d3le,9f kemika-

Iieindustrien.
De mennesker, enlige som iBgtepar, der fortsat er uønsket

barnløse, bOr sikres:

1. ret til undersøgelse og behandling for sterilitet'

2. ret til forundersøgelse med henblik på adoption'

ad 2. Adoption.
Hvis man konstaterer, at man har svært ved at få børn' bor

man have mulighed for at søge alsidig oplysning om adoption

og konsekvenserne heraf. Dette indebærer også, at man får

kontakt med familier med adopterede børn og får lejlighed til

at drØfte situationen med dem. Endvidere at man kan få læge'

lig, psykologisk og social vejledning m'h'p' oplysning om de

mange aspekter adoption af udenlandske bOrn indebærer'

Beslutter man sig endeligt for adoption, må man underkaste

sig en forundersøgelse udfra den betragrtning, at barnlosheden

kan være forårsaget af psykiske forhold, der kan være uhen-

sigitsmæssige for forætdre, ligesom barnløsheden allerede kan

have forårsaget sådanne psykiske skader, at man kan være ueg-

net som forældre.
Endvidere kan der være andre, fysiske, psykiske og sociale år-

sager, der kan gØre mennesker mindre egnede til at varetage de

opg.r"r, man påtager sig, hvis man vælger at blive forældre'

At en forundersogelse skal foretages skyldes også, at bortadop-

tionen ikke alene finder sted, fordi barnet skal sikres fglelses-

mæssigt stabile forhold i et tolerant og demokratisk samfund'

,"n oltå sikres mod racefordomme og social declassering iet
samfund, hvor dets afstamning ikke er accepteret, således som

situationen for blandingsbørnene er i visse dele af verden'

Forundersøgelsen bør indebære, at ansøgerne under hele forlO'

bet grundigtt orienteres om sagens gang og undersøgelsernes re-

sultater.
Ved afslag bør man have ret til indgående samtale med forun-

derspgerne og have muligheder stillet til rådighed til hjælp til

behandling af de resultater, man er kommet til under forunder-

søgelsen, af et indenfor adoptionsområdet veluddannet perso-

nale.



Godkendes man til adoption, må man indstille sig til en foræl-

dreuddannelse, der svarer til den biologiske forældre modtager

hos jordemoder, læge og sundhedspleierske' I adoptanternes

tilfælde kan det ske gennem forældreuddannelseskurser arran-

geret specielt til vordende adoptivforældre. Men de bør også

have lejlighed til at få kontakt med andre adoptivforældre og

hore om deres erfaringer, ligesom de bør have lellighed til at få

den uddannelse, der svarer til den biologiske forældre modta'
ger i forbindelse med fødsel.

Omkring barnets ankomst bør adoptivforældre sikres hjælp

ved udgifterne ved adoption og i6vrigt ligestilles med biologi-

ske forældre m.h.t. orlov og løn under orlov svarende til den,

der lovgivningsmæssigt er sikret biologiske forældre' Dette bør

sikres dem udfra viden om, at det er fuldt ud ligeså krævende

at modtage et adoptivbarn, uanset alder, fra en anden kultur,
som at få et biologisk barn. Man kan ikke sidestille adoption

med en fødsel, men man må respektere det særegne i begge si'

tuationer, der hver for sig indebærer belastninger og kriser,

der kræver såvel forældrenes som samfundets fulde bevågen-

hed. Ligeledes bør adoptivfamilien sikres 0konomiske forhold
svarende til biologiske forældres, d.v.s. børnetilskud fra bar-

nets ankomst og børnebidrag, hvor det drejer sig om enlige

adoptanter.
Desuden bør barnet sikres den hjælp, der er påkrævet, det væ'

re sig alm. lægehjælp hos den praktiserende læge såvel som spe-

cialuddannet lægehiælp (hudlæge, pædiater og tropemedici-

ner). Endvidere bør enhver familie, der modtager et barn være

sikret sundhedsplejerskens hjælp, uanset barnets alder i et om'
fang, der svarer til den, den biologiske familie modtager.

På længere sigt, og især når der er tale om børn, der adopteres

i en alder over 3 år gamle, bør der etableres kontakt med skole-

psykolog m.h.p. skolestart og eventuelle skoleproblemer, idet

det erfaringsmæssigrt må betragrtes som normalt, at barnets ud-

vikling er forsinket med ef vist antal måneder.

3. Senere oplysning.
Adoptivforældre bor af hensyn til deres barns/børns harmoni-

ske udvikling sikres fortsat oplysning om adoption, specielt

tænkes her på oplysninger omkring barnets situation i hjem-

landet inden adoptionen, således at forældrene kan fortælle
barnet "dets historie", selv om det ikke kan blive så udfØrligtt,

som man kan fortælle et biologisk barn om dets historie. Dette

skal finde sted for at hiælpe barnet med at finde dets identitet
og samtidig afmystificere og afdramatisere forholdene omkring

adoptionen.
Det bør være den simpleste pligrt for alle implicerede i adop'

tionsarbejdet, at medvirke til adoptivbørnenes optimale livs'

vilkår i vort samfund, at sikre dem lige vilkår med danske bor-
geres biologiske børn både omkring adoptionen, under deres

opvækst og som voksne borgere i vort samfund.

BOGANMELDELSE.

David C. Andersen: Children of Special Value, lnterracial

Adoption in America. St. Martin's Press, New York, 1971.

Dette er en af de bøger, ieg har anskaffet mig på et eller andet
tidspunkt 09 først nu får set nærmere på, i hvilken anledning
læserne skal høre lidt om, hvad jeg fik ud af læsningen af den.
Den omhandler interracial adoption i Amerika. Og i Amerika
er forholdene jo anderledes end her, da der er en åbenlys race-

diskrimination. Det vækker opmærksomhed, hvis en hvid mor
kommer med et sort barn. Men forfatteren kommer alligevel
til den konklusion, at i Amerika oplever man så meget fanta-
stisk, så dette syn hurtigt foftaber sig blandt alt det andet, man
oplever. Og det er hovedsageligt hvide, der adopterer farvede
børn, det være sig af negroid, indiansk eller mongoloid afstam-
ning. Clayton Hagen, den tidligere leder af Adoptionsformid-
lingen i Lutheran Social Service i Minneapolis i Minnesota, re-

fereres for at have sagt, at han naturligvis også vil placere et
hvidt barn hos en familie af negroid, indiansk eller mongo-

loid afstamning. Og ved at citere dette er vi ved et af interra-
cial adoptions kerneproblemer, som er virkelif vahskeligt at

løse. Sagen er jo, og det ved vi alle, at det er den hvide race,

der sidder på de 0konomiske og psykologiske ressourcer til at

kunne adoptere, og til at kunne bære den belastning, det er at

have et barn af en anden race. Men vi siger kun noget om,
hvorledes det er for adoptivforældrene, ikke for adoptivbarnet.
Anderson refererer en samtale med en pige, der er adopteret af

et hvidt ægtepar, og hun siger, at hun mellem hvide føler sig

som sort og mellem sorte som hvid. Anderson er selv adoptant
og som sådan nok noget hemmet i sin vurdering af identitets-
problemerne, som han ikke undervurderer, men dog trøster sig

med "til syvende og sidst kan blive til barnets fordel": Det har

2 kulturer i sig, en hvid og en farvet - og som sådan adgang til
to verdener. Dette kræver i hvert fald grundig eftertanke og

kan ikke umiddelbart accepteres. Han mener også, at det er af

større betydning, og at en problermkabende årsag er, at barnet

er adopteret. Racen kommer i anden række. Og adoptivforæl-
dre bør focusere på problemet omkring adoptionen og ikke så

meget, hvilken race barnet har.

Nu er bogen skrevet i 1971 og meget kan have ændret sig siden

da, både her og i USA, Anderson spørger sig selv om, hvad en

interracial adoption kan komme til at betyde for en familie'
Jo, den kan få så alvorlige konsekvenser, at familien må flytte
til en anden stat, hvor racediskriminationen ikke er så hård.

Han er dog optimistisk og slår sig til tåls med, at den unge, op-

voksende generation har en helt anden indstilling til mennesker

i det hele taget.
Han gør opmærksom på, at man, inden man adopterer, må gø-

re op med racismen i sig selv. Det mener ieg også er særdeles

vigtigt. Han nævner to former for racisme i USA: Den konser-

vative: Hver race for sig, det tjener os alle bedst. lnterracial

adoption bør ikke tilladesl Den liberale: Det er udmærket at

adoptere et barn af en anden race, men hvorledes kan en hvid

familie give et sort barn den identitet, som det skal have for at

kunne klare sig i et racistisk samfund som det amerikanske' De

kan f.eks. ikke opdrage det til den militante adfærd, som er

med til at holde negrene sammen og give dem tiltrængt selvbe'

vidsthed. Derfor er det bedst at lade være at adoptere mellem

racerne.

Gerda Skovmand Madsen



I en anden bog, som jeg netop nu læser: Simon og Altstein:
Transracial Adoption, John Wiley & Sons, N. Y. 1977, frem-
går det, at interracial adoption på det nærmeste er stoppet i
USA. Det sidstnævnte, såkaldt liberale standpunkt, har fået

mange til at afholde sig fra at adoptere børn af andre racer.

Jeg er personlig slet ikke vidende om, hvorvidt dette er sandt

eller ei, men jeg vil forsøge at undersøge den sag nærmere.

Den her omhandlede bog har fire afsnit om fire forskellige
familier, der adopterer: En familie, der efter et ophold som

ulandsfrivillige i Afrika, adopterer et barn af negroid afstam-

ning, en anden familie, der får et indiansk barn, en tredie fa-

milie, der adopterer to amerikanske, farvede børn (blandings-

børn) og endelig en familie, der adopterer 3 koreanske børn og

senere 3 amerikanske såkaldt vanskeligt placerbare børn. Han

diskuterer derefter forskellige aspekter omkring adoption, for
endelig at slutte med at diskutere godkendelsesprocedure' Det-

te sidste afsnit er væsentligst helliget Clayton Hagens radikale

forslag, der i det lange løb ikke blev accepteret og tilladt, men

som fra adoptivforældres synspunkt synes bedre end dem, der

nu praktiseres. Clayton Hagen lod vordende adoptivforældre
mØde til-gruppemøde blandt adoptivforældre, inden de beslut-

tede sig for at søge, efter at ansøgningen var indsendt, blev de

inviteret til endnu et gruppemøde. Derefter gik sagen til sags-

behandleren, - det er den adoptionsformidlende organisation,

der godkender ansøgerparret, - der har flere samtaler med an-

søgerne, hvor de i fællesskab prøver at finde ud af motivet til
adoptionen, hvilket barn de kunne tænke sig etc. Det er op til
ansøgerne, hvor tit de vil se sagsbehandleren. Er sagsbehandle-

ren usikker overfor, om parret bør godkende§. laster hun ikke

ansøgerne. men tilråder dem at få en anden sagsbehandler, der

måske er bedre til at hjælpe dem. Viser det sig til slut, at sags-

behandlerne er ængstelige for at anbringe et barn hos parret,

arbeider man med dem omkring dette problem og får dem som

regel til at acceptere, at de ikke kan godkendes.

Ved denne metode får 1% afslag.

Der er tankevækkende aspekter i denne bog. Og der er intet i

vejen for. at vi anvender amerikanske bøger til vort adoptions-

arbejde, for forholdene her og i USA er måske endda ikke så

forskellige, eller er de?

Når jeg møder adoptanter, der benægter, raciale problemer i

forbindelse med adoption, mener jeg, at de savner en væsent'

lig dimension i deres overvejelser omkring dette at adoptere et
barn af en anden race.

Vi er nødt til at gøre os klart, at vi selv er racister på bunden

ligesåvel som vort omgivende samfund er det, og anerkender vi

den ikke, er vi ikke i stand til at hjælpe vore børn. Racismen

kan måske sammenlignes med vores forhold overfor handicap'
pede, fregnede, rødhårede, fattige, fremmedarbejdere, rockere,
hash- og stofmisbrugere og hvem vi ellers kender, som vi føler
os bedre end.
Jeg har engang sagt i et interview, at jeg ikke selv kunne have

klaret at have en anden race i dette land. Det mener jeg stadig.
Og derfor kræves der ekstra meget af mig som adoptivforæl-
der. Muligvis kan jeg ikke gøre andet end at skabe så trygt og
godt et miljø omkring mine børn, så de får styrke og kraft til
at klare de problemer, de vil mØde. Men deres problemer er

specifikke. Og børnene lader sig ikke affinde med, at det ikke
er værre for dem end for rødhårede eller andre, der er i en mar-
ginalposition. Det er et problem, som jeg synes denne bog kan
danne grundlag for en diskussion omkring.

Su ndhedsplejersken oplyser:

Jeg har skrevet til flere sundhedspleiersker og bedt om artikler
om deres erfaringer. Jeg har imidlertid ikke haft andre reaktio-
ner end henvisninger til andre sundhedsplejersker, der så igen

ikke har svaret.
Dog et svar fik jeg. En sundhedspleierske fra Kggeområdet har
meddelt mig, at hun har haft megen lyst til at skrive en artikel
til os, men har ventet på, at der skulle komme et adoptivbarn i

hendes område, men det er endnu ikke sket. Det er svært at
skrive om adoptivbørn i al almindelighed, børn er så forskelli-
ge, men havde hun haft en konkret sag at gå ud fra, var der en

indgangsport. Et af de spprgsmål leg har søgt oplyst var bl.a.,
hvilket mælkepræparat man skulle anbefale, og dette besvarer

hun med: Syrnet Allomin, og dette råd videregiver jeg til dem,
der ikke har sundhedsplejerske.
lndtil videre afventer vi så, at enten den pågældende sundheds-
plejerske får et udenlandsk adoptivbarn i sit område eller en

anden besvarer vor henvendelse.

GSM

NYT FRA REDAKTIONEN.

Næste nummer af Adoption og Samfund udkommer 10. marts.

Redaktionen vil meget gerne modtage indlæg, billeder m.v. Vi
har tidligere meddelt, at vi kunne tænke os at tage emner op

som: Et eller flere børn og refleksioner over lngegård Gardell's

rapport. Skulle læsere have andet på hjerte. modtager vi det
gerne.

Om dette nummer kan jeg sige, at jeg har ladet et diskussions-

oplæg indgå for egen regning. Jeg synes, det kan være interes-

sant at få nogle refleksioner fra læserne herom. Oplægget blev

lavet som et forslag til Nordisk Møde, men blev forlagft og er

ikke gennemgået hverken i hovedbestyrelsen eller andre steder.

En af grundene til, at ieg har taget det med nu, er, at redak-

tionsmødet fandt sted så tidligt som i begyndelsen af december

af hensyn til den tilstundende højtid og travlheden forinden,

og at der ikke er stof nok til dette nummer. Jeg har ganske vist

en artikel liggende, som jeg mener kunne være af interesse for
os, men jeg har ikke fået forfatterens tilladelse til at offentlig-
gØre den endnu. Og selv har jeg en artikel om "Adoptionernes
Historie" på bedding, men p.gr.a. luletravlheden har jeg heller

ikke fået den gjort færdig.
Heraf kan man formentlig udlede, at vi har stofmangel igen ef'
ter i en periode at have haft mere end rigeligt. Det sidste er dog

det bedste. Så derfor: Skriv til os.

Gerda Skovmand Madsen Gerda Skovmand Madsen



ET ELLER FLERE eØRI{' ' ': ' ' ':\

I rcdaktionen efterlyser I nogle reflektioner over tqmaet "Et''

;;i;; tlere bØrn", samtiJig med at t osså lerne vii have

frle reaktioner på lngegård Gardell's undersøgelse'

Jeg har hæftet mig personligt ved nogle ting, som jeg synes

J1rn , mine overveielser og vor situation mest' Dels' at der

er en del problemer ved at adoptere større børn' og dels at de

i"g"a .ng.gerede forældre får det svært, når børnene flytter

hjelmefra. For mig at se, hænger de 2 ting sammen' Hvis man

"åopa"r", 
et større barn, kan det ikke undgås at næsten alle

ens vågne timer vil gå med at opfylde barnets behov, og der-

med vil man altid blive meget engageret i barnet'

Måske skulle jeg ganske kort præsentere os - vi er en familie,

hvor jeg er 40 år, min mand 42 år, og med 1 adoptivdatter på

7 år. Vores datter fik vi som spæd, og vi har gennem nogle år

ønsket 1 barn mere, men har nu opgivet tanken af forskellige

årsager.
Vi fik afslag p.g.a. de tidligere aldersbestemmelser i august

1977, men ville på nuværende tidspunkt formentlig kunne

godkendes til et barn på 5-6 år.

Men vi tØr ikke. Vi tør ikke sætte vor families eksistens på

spil. Vi kan få et barn. der efter kortere eller længere tilpas-

ningsperiode vil falde til uden specielle problemer. Men vi kan

også få et barn, der kræver atle vore kræfter og hele vort en-

gagement gennem år. Og det sidste ville vi ikke kunne klare

på en rimelig måde, hverken overfor vores datter eller overfor

os selv.

Den svenske undersøgelse bekræfter vor formodning om, at

der er mange problemer for børn, der adopteres som større
(48o/o for børn, mellem 4-5 år,640/o lor børn fra 6 års alderen).

Dette fører mig videre til en anden ting, der nævnes i undersø-

gelsen, nemlig, at "disse meget engagerede forældre løber en

risiko, fordi deres engagement er større end hos andre foræl-

dre, desuden har de ofte fået et barn, der var nogle år gammelt,

så deres tid sammen med børnene er kortere, end den biologi-

ske forældre normalt har - hvis de ikke i tide finder en ny livs-

form, thi de adopterede børn flytter hjemmefra ligeså tidligt
som biologiske b6vn".
Dette spprgsmål er noget meget væsentligt for mig - hvor me-

get kanVi tillade os, at ofre os for vore børn?
Vi er nok alle interesseret i at give vore børn et harmonisk og

udviklende voksenliv - men hvordan gør vi så bedst det?

Det er min opfattelse, at hvis de skal have mulighed for at fri-
gøre sig fra os - deres forældre - uden at være belastede af alt
for stor skyldfølelse og pligtfølelse - må vi være i stand til selv

at leve et meningsfyldt voksenliv, både mens vi har dem hos os

endnu, men ikke mindst, når de forlader os.

Mange af os har nok mødre, der alene har haft mand og børn
som eneste mening i deres tilværelse.
Og det har på mange måder været godt for os - det har givet os

en stor tryghed til at gå i gang med mange ting ' men det har

også givet mange en urimelig stor skyldfølelse at bære rundt
på. Specielt nu, hvor vore mødre er blevet gamle, og ofte også

enker.

Det er helt klart, at de hardetsvært nu. Atde ikke har mange

muligheder for at finde en mening med deres tilværelse. Hele

deres identitet har været at opfylde behov hos andre ' aldrig
eller sjældent hos dem selv. Det har ofte til resultat, at de ikke
længere har behov for at gøre noget "for deres egen skyld".
Og så skal vi - deres børn - udfylde deres liv, Jeg tror, at det er

ret generelt for den generations kvinder.

Jeg føler selv en ansvarlighed for min mors tilværelse, som nok

ikke er helt rimelig. Og det giver samtidig en manglende mulig-

hed for at frigøre mig på det psykiske plan.

Den situation Ønsker jeg ikke at sætte min egen datter i' Der-

for har jeg vplgt at starte en ny uddannelse som 40-årig i stedet

for at bruge de kræfter på barn nr. 2. For der er ikke tale om

både/og, men enten/eller.
Men det er svært - og jeg kan stadigvæk blive meget i tvivl.
Selvfølgelig er det noget, vi har drøftet meget, min mand og

ieg. Men det er ligesom mest mit valg. Min mands arbejde gØr,

at han ikke kan være så meget med i det praktiske med bØrn

og husarbejde. Hans liv vil ikke blive berørt i nær samme grad,

som mit liv vil. Derfor tølet ieg, at det er mit valg.

Jeg vil slutte med et lille uddrag af en svensk bog, jeg lige har

læst. Den er skrevet af Bente og Gunnar Oberg og handler om
familie konf likter.
"En mor, der aldrig tænker på sig selv - der går eet år til, med
sin gamle, slidte vinterfrakke, for at børnene kan få nye sla-

lomstøvler - er en god mor.
En hustru, der ofrer sin egen karriere for mandens skyld, er

at respektere. Forældre, som aldrig rejser væk alen?, det er om-

sorgsfulde forældre, som har børnenes bedste for Øje. - Men

hvilken pris må modtageren af disse gaver betale? Hvor tak-
nemlig må slalomkøreren vise sig, før han har betalt af på støv-

lerne?

Hvor hengiven kan en mand være, for at opveje sådant et offer,
som hans kone har bragt?
I hvor hØj grad kan et barn erstatte den kontakt, som to voks-

ne kan have med hinanden?"

Jeg ville synes, det var spændende, hvis nogle af I andre ville

skrive om de tanker, I selv har, om de her emner.

LH



19.12.79.

,.... I was disturbed to read in yesterday's paper that Sri Lanka

(Ceylon) government may soon ban the adoptions of babies by

foreigners. Moves for a ban are a foot following startling dis-

closure that babies are being sold surreptitiously (hemmeligt)

by unscrupulus people to foreigners' Some high society wo-

men masquerading as social service workers, lawyers and ex-

government officials are said to be involved in this racket'

I am waiting for Chetana and Nanda and other adopted chil-

dren to grow up so that they can tell the world and the coun-

tries, they come from, how blessed and fortunate they are to

have been adopted and given a chance of a lifetime to grow

up in an atmosphere of love and warmth and to be cared for

and always wanted and always to be cherished""'

(Uddrag af brev fra Jer Darabna, Master in Social Work' Hy-

derabad, A.P. lndia)'
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