Nyhedsbrev nr. 1 – oktober 2016
Kære medlem af Adoption & Samfund
Velkommen til dette første nyhedsbrev fra Adoption & Samfund.
Hovedbestyrelsen (HB) har, som du sikkert har set, besluttet at ændre de seks årlige blade til to synes vi - meget flotte magasiner, med en professionel redaktør som ansvarlig, og med de frivillige
kræfter som gode medarbejdere.
Vi har mailadresser på ca. ¾ af alle medlemmer, og vi har derfor besluttet, at vi i de magasin-frie
måneder, vil udsende 4-6 nyhedsbreve årligt pr. mail.
Dette nyhedsbrev indeholder:
 Pressemeddelelse udsendt i uge 41 vedr. de højere gebyrer ved adoption, og et forslag til
hvad man kan/skal gøre


Link til kommentar fra DIA til pressemeddelelsen



Invitation til landsmødet der afholdes i starten af november i Odense:
NB! Tilmelding skal ske senest den 20. oktober 2016



Børnegrupper hos Ankestyrelsen – information og links

Til sidst: Glæd dig til det næste nummer af magasinet Adoption & Samfund, hvor vi sætter fokus på
racisme. Det er både interessant og trist at læse beretninger fra adopterede, der slås med
konsekvenserne af at leve med mørk hud i Danmark. Vi håber, artiklerne kan være med til at gøre
os alle sammen klogere på, hvordan vi hjælper vores børn, unge og voksne adopterede og dermed
kan være med til at påvirke samfundet i en positiv retning. Magasinet udkommer i uge 43.

På vegne af HB og mange hilsner

Michael Paaske & Claus Bo Hansen
Næstformænd i Adoption & Samfund

Adoption & Samfund
www.adoption.dk

PRESSEMEDDELELSE
Adoption - kun for de velstillede?
Den samlede udgift for at adoptere et barn har nu nået kr. 300.000.
Det betyder, at mange familier er nødt til at fravælge adoption som en mulighed for at skabe en familie med
barn. Andre familier må opgive drømmen om, at deres første barn skal have en lillebror eller en lillesøster.
Danish International Adoption (DIA) er den eneste organisation, der formidler udenlandske adoptioner til
danske familier. Den 30. september sendte DIA brev til alle adoptanter på venteliste med information om
gebyrstigninger på mellem kr. 7.000 og kr. 57.000.
Den største stigning rammer de adoptanter, der blev godkendt under den tidligere organisation DanAdopt for
mere end to år siden, og som fortsat står på ventelisten.
Det betyder, at de gebyrer, som er forbundet med en adoption, for en række lande har passeret 300.000 kr.
Hertil kommer udgifterne til diverse dokumenter, lægeerklæringer, psykologudtalelser samt rejse og ophold,
så de samlede udgifter overstiger kr. 350.000 pr. barn.
Herfra skal trækkes et pristalsreguleret og statsligt finansieret adoptionstilskud på i alt kr. 51.583.
Pristalsreguleringen blev indført tilbage i 1994, og tilskuddet dækkede dengang ca. halvdelen af en families
omkostninger til at blive forældre via adoption. I 1994 blev ca. 600 familier forældre på denne måde. I dag
ligger tallet på under 100 familier årligt, og statens omkostninger til området er trods pristalsregulering faldet
drastisk.
Hvad skyldes udviklingen i omkostningerne?
DIA oplyser, at der i dag er færre adoptioner, hvorfor de faste omkostninger, trods besparelser ved at
sammenlægge de to oprindelige organisationer, skal deles ud på færre adoptanter. Ny lovgivning på
området og øgede krav fra myndighederne betyder også, at DIAs omkostninger er steget uforholdsmæssigt
meget.
Adoption & Samfund ser to mulige løsninger på problematikken:


Et øget adoptionstilskud
Antallet af adoptioner er nu så lavt, at det samlede beløb, som staten yder i adoptionstilskud, er
markant mindre end i 1994. I 2015 blev der udbetalt kr. 5 mio. mod kr. 18 mio. i 1994.
Vi mener, at adoptionstilskuddet skal øges til minimum kr. 150.000. Det svarer til en omkostning for
staten på ca. kr. 13 - 15 mio. årligt.



100 % statsfinansieret adoption
At staten dækker alle omkostninger til driften af organisationen DIA, inklusive de gebyrer, der i dag
afholdes af adoptanterne.

Et øget tilskud/finansiering af adoptionsområdet er den eneste mulighed for, at adoption igen bliver en
realistisk mulighed for at skabe en familie med børn. Hvis der ikke sker noget på området, vil international
adoption om få år være historie i Danmark.
Jens Damkjær, Formand i Adoption & Samfund
Michael Paaske, Næstformand
Claus Bo Hansen, Næstformand

tlf. 40 83 41 93
tlf. 29 48 53 06
tlf. 40 34 27 54

Se DIAs svar til vores pressemeddelelse:
http://www.d-i-a.dk/omkostninger-ved-international-adoption/
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Adoption & Samfund afholder Landsmøde i weekenden den 5. og 6. november 2016.
Efter Landsmødet afholdes der Landsgeneralforsamling. Hvis du har lyst til at deltage, kan du
tilmelde dig via vores hjemmeside:
http://adoption.dk/landsmoede-og-landsgeneralforsamling-2016-tilmeld-dig-her/
Programmet for Landsmødet 2016, der afholdes i FESTSALEN på Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense Smed temaet: ”Adoption og Kulturmøde”
Lørdag, den 5. november 2016
Kl. 10:00
Velkomst v/formandskabet, hvorefter vores A & S sang skal synges.
Kl. 10:15

Åbningstale v/antropolog og adoptivmor Monica Lorenzo Pugholm.
Antropologien kan give os en måde at blive klogere på, hvordan vi taler om kultur som
noget iboende, og hvilke betydninger det får for os som familie og det enkelte barn,
som kan forventes at interessere sig for sin oprindelige kultur.

Kl. 11:00

Oplæg v/adoptant Ole Riis
Ole Riis, der er adoptant til to børn født i Vietnam, vil fortælle om det projekt han har
iværksat i Vietnam. Ole er medstifter af ShelterIndsamlingen, som er et initiativ under
Dansk-Vietnamesisk Forening. Shelter støtter udsatte vietnamesiske børn og unge,
arbejder for deres menneskerettigheder og hjælper dem med at få en uddannelse.

Kl. 11:45

Afsluttende dialog om formiddagens oplæg

Kl. 12:00

Frokost i Spisesalen

Kl. 13:00

Oplæg v/direktør Robert Jonasen, Danish International Adoption - DIA
Robert Jonasen vil fortælle om kulturmødet og forståelse i forbindelse med
adoptionsarbejdet.

Kl. 13:45

Åbenhed i adoption” v/cand.psych. Lars Rasborg
Lars Rasborg, der også er ansat som PAS-konsulent i Ankestyrelsen, vil i sit oplæg
bl.a. fortælle om de mange former for åbenhed i adoption og komme ind på, hvilke positive
og negative betydninger, de forskellige former for åbenhed udviklingspsykologisk set kan
formodes at have for barnets udvikling.

Kl. 14:30

Native Land, Thailand v/formand Mette Juul Andersen, Thailandsforeningen.
Mette Juul Andersen fortæller om familiens tur til Thailand i sommeren 2015,
hvor familier, der har adopteret børn fra Thailand, var inviteret til Thailand af
Department of Social Development and Welfare DSDW.

Kl. 15:00

Kaffepause

Kl. 15:15

Oplæg v/formand Liselotte Han-Jin Birkmose, IKAA – International Korean Adoptee
Associations
Liselotte Han-Jin Birkmose, der tidligere var formand for Korea Klubben, vil fortælle om
mødet med den koreanske kultur, om rejsen tilbage til Korea, relationer til den oprindelige
familie og fællesskabet med andre adopterede.

Kl. 16:00

Afslutning af dagens program

Kl. 16:30

Walk & Talk

Kl. 17:10

Afrunding og opsamling af Walk & Talk

Lørdagens program fortsætter på næste side…..
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Kl. 17:30

Pause

Kl. 18:00

Middag i Spisesalen

Kl. 20:00

Underholdning – og socialt samvær

Søndag d. 6. november 2016
Kl. 08:00

Morgenmad i Spisesalen

Kl. 09:00

Introduktion til dagen v/Formandskabet og A & S – sang

Kl. 09:15

Dialog ”Adoption – en familieform i forandring” – hvad kan vi som forening gøre?

Kl. 10:00

Gode råd til HB om det fremtidige arbejde

Kl. 10:30

Afslutning

Kl. 10:45

Pause

Kl. 11:15

GENERALFORSAMLING med dagsorden ifølge vedtægterne

Kl. 13:15

Afslutning af Landsmødet-og Landsgeneralforsamlingen 2016
Herefter er der sandwich, inden vi siger farvel og tak for denne gang.

Landsmødeudvalget 2016 v/Lene Borg og Sanne Vindahl Nyvang
NB! Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet!

Hvis du kun ønsker at deltage i Landsgeneralforsamlingen, der afholdes
søndag den 6. november 2016 kl. 11:00, kan du tilmelde dig her:
http://adoption.dk/landsgeneralforsamling-soendag-den-6-november-2016/
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PAS-ordningen (Post Adoption Service)
Børnegrupper – samtalegrupper for adopterede børn
I 2015 iværksatte Ankestyrelsen et nyt tiltag under PAS-ordningen, nemlig børnegrupper.
Børnegrupperne blev startet op i København, men vil efterhånden etableres rundt omkring i hele landet
afhængig af børnenes alder og geografiske placering. Alle er derfor velkomne til at tilmelde sig ventelisten.
Formålet med børnegrupperne er at styrke barnets/den unges identitet og selvfølelse og målgruppen er
adopterede børn i forskellige aldre.

Der er ikke tale om terapi, men om samtalegrupper. Ankestyrelsen ønsker at skabe rammer for at børnene
får mulighed for at drøfte tanker og følelser omkring det at være adopteret med jævnaldrende i samme
situation.
Møderne forløber således: Gruppen mødes i 2 timer pr. møde med 14 dages interval.
Der vil i alt være 9 møder pr. gruppe inkl. 1 møde med deltagelse af adoptivbørnenes familier.
Børnegrupperne etableres rundt omkring i hele landet afhængig af børnenes alder og geografiske placering.
Alle er derfor velkomne til at tilmelde sig ventelisten.
Der vil være de samme 2 gruppeledere tilstede hver gang. Gruppelederne er ansat i Ankestyrelsen som
PAS-konsulenter. De har begge stor erfaring i at arbejde med børn.
Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at gruppelederne ikke videregiver personlige oplysninger eller
personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.
Hvis du er interesseret i at dit barn skal deltage i et gruppeforløb, skal du udfylde et skema sammen med
jeres barn.
Du kan læse mere om børnegrupperne her:
https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/bornegrupper
Ansøgningsskemaet kan du finde her:
https://ast.dk/om-ankestyrelsen/blanketter/bornegrupper
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