Efter en lang periode, hvor vi har ventet på en politisk stillingtagen til adoptionsområdet,
kunne vi i starten af september måned 2020 med stor glæde konstatere, at der er et
politisk flertal for, at familiedannelse gennem international adoption fortsat skal være en
mulighed for danske par og familier. Det synes vi unægtelig er en fantastisk fornuftig
beslutning. Vi arbejder derfor på at gøre denne form for familiedannelse endnu mere
tilgængelig i fremtiden.
Men vi benytter også den politiske udmelding til at tænke os rigtig godt om fx i forhold til de
behov kommende adoptanter har, som led i at danne familie gennem adoption. I den
kommende tid vil vi bl.a. se på, om formidling kan ske ved en øget inddragelse af de
kommende adoptanter, således at gebyret for en adoption fx kan sænkes. Vi vil ligeledes
forsøge at lave mere vidensdeling gennem workshops, også gerne online workshops, som
er nødvendige i denne tid.
Adoptionsformidlingen har naturligvis i år været præget af COVID-19 pandemien, som jo
har været verdensomspændende, og derfor også har sat tydelige spor i de lande, som DIA
samarbejder med. Heldigvis kan vi dog se nu, at de fleste lande er begyndt at åbne op
igen i takt med, at de har fået lavet en procedure for at modtage familier samt at
gennemføre de processer, der hører til i en overdragelsesfase. Så vi er fortrøstningsfulde,
omend det har og er en stor udfordring for de familier, der er blevet holdt tilbage i forhold til
at kunne afhente deres kommende barn. Samtidig er det også problematisk, at en række
børn har fået forlænget deres ophold på børnehjem. Vi kan se, at Sydafrika begynder at
åbne op, og vi forventer, at Thailand følger efter snarligt. Vi har i forløbet rettet direkte
henvendelse til vores socialminister Astrid Krag for at få støtte til at kunne gå i dialog med
vores samarbejdslande, da vi ikke mener, det kan være hensigtsmæssigt, at børnene skal
betale en høj pris ved at skulle have deres ophold på børnehjemmet forlænget. Men som
sagt ser vi frem mod 2021 med et begrundet håb om, at formidlingen igen vil normaliseres.
I 2021 vil vi invitere interesserede, som er nysgerrige på lige præcis den her måde at
danne familie på, indenfor. Vi vil stille skarpt på en række faglige temaer, som kan være
særlige lige præcis i forhold til at danne familie gennem international adoption. Vi vil
organisere temaaftner og weekender, hvor det vil være muligt at blive klogere samt at
fordybe sig i adoption som familieform. Vi håber, det vil være muligt af denne vej at skabe
øget nærvær omkring denne vigtige familieform. Vi vil fremlægge vores aktiviteter lige
inden jul og håber, der vil være god opbakning til at mødes og blive klogere på adoption.
I DIA mener vi faktisk, at der skal være mulighed for at kunne skabe familie på mange
måder og ikke mindst gennem adoption, hvad enten der er tale om national adoption eller
international adoption. Muligheden for at få hjælp til at danne familie gennem medicinske
tiltag, skal naturligvis også være en mulighed.

DIA har for tiden 9 samarbejdslande, hvoraf Sydafrika og Thailand er de lande, hvor der
kommer flest børn fra i øjeblikket. Derudover har vi henover sommeren hjemtaget børn fra
både Sydkorea, Taiwan og Tjekkiet.
DIA ønsker alle Adoption og Samfunds medlemmer en rigtig god Jul og et godt nyt Nytår.
Vi glæder os til at samarbejde med Adoption & Samfund i håbet om at kunne skabe mere
nærvær om adoption, også fremover.
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