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DIA og PAS
• Henvendelser i 2018 og 2019
• Samarbejdet med afgiverlandene
• Erfaringer, overvejelser og dilemmaer
• Spørgsmål, refleksion og diskussion



DIAs tilbud om PAS
Primært teknisk/administrativ PAS – den psykosociale del af PAS – ligger i 

Ankestyrelsen

• Aktindsigt (Adoptivfamilie eller den unge/voksne 18+)

• Kontaktetablering (Adoptivfamilie, den unge/voksne 18+ eller den biologiske 
familie)

• Tilbagerejser (Adoptivfamilie eller den unge/voksne 18+)

• Andet (Statsborgerskab, kontakt til andre børn fra samme børnehjem)
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DIAs primære tilbud om PAS

• Rådgivning om de kulturelle forhold
• Formidling af viden og erfaringer
• Hvad der kan lade sig gøre er også afhængigt af afgiverlandet
• Adresser og evt. formidling til relevante kontaktpersoner i landet
• Etablering af kontakt til andre familier/landeforeninger/Ankestyrelsens 

PAS
• Landetræf ved besøg fra samarbejdspartnere og/eller central 

myndigheder
• Deltagelse i og formidling af kulturelle og landespecifikke 

arrangementer



Lande Tilbagerejser Kontaktetablering

Bulgarien Ikke muligt Ikke muligt

Burkina Faso Ingen erfaringer Ingen erfaringer

Colombia + + 18

Filippinerne + + 18

Indien + + 18

Kina + De fleste børn er 
hittebørn (ingen 
erfaringer)



Lande Tilbagerejser Kontaktetablering

Madagaskar Ingen erfaringer Ingen erfaringer 

Sydafrika + +18

Sydkorea + +19

Thailand (CAC) + + 15 med 
adoptivfamilie – eller 
særlige 
omstændigheder
+18

Taiwan + +18 ingen erfaringer

Taiwan + + 18 ingen erfaringer

Tjekkiet + + 18 Helt nyt -
sommeren 2019



Lande vi ikke længere samarbejder med, men stadig PAS-henvendelser:

Etiopien 
Vietnam

Sri Lanka
Bolivia
Nepal

Rumænien
Polen

Hviderusland



DIAs erfaringer med tilbagerejser og kontaktetablering  til biologisk 
familie

• Nysgerrighed
• For at finde mening – hvem er jeg
• Som næring til fortællingerne om sig selv eller sit barn
• Omsorg overfor biologisk familie
• Søgen efter sandheden
• Den kulturelle dimension



ERFARINGER, OVERVEJELSER OG DILEMMAER

• PAS-henvendelserne har ændret sig – Fra lukkethed til ”fuld åbenhed”
• Adoptivforældre som ønsker at søge kontakt på børnenes vegne
• Barnets parathed – forskellige historier, behov og ønsker – som kan ændre sig 

undervejs i rejseplanlægningen
• Flere, nye og andre oplysninger – giver anledning til nye spørgsmål
• Kontaktetablering – og hvad så bagefter
• Årsagerne til adoption
• At forberede sig på det uvisse
• Barnets rettigheder 



Spørgsmål, refleksion og diskussion



• Hvilke holdninger/erfaringer har du med åbenhed i adoption og hvad 
betyder åbenhed for dig?

• Hvilke holdninger/erfaringer har du med tilbagerejse(r)
• Hvilke holdninger/erfaringer har du med kontaktetablering til 

biologisk familie?
• Hvad har gjort mest indtryk på dig i dag?



“Livet kan kun blive forstået baglæns, 
men det skal leves forlæns”.

–Søren Kierkegaard
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