Nyhedsbrev nr. 4 – december 2017
Kære medlem af Adoption & Samfund
Vi sender dig hermed årets sidste nyhedsbrev. Vi håber du vil tage godt imod det, og vi er som altid lydhøre
overfor forslag til indhold og forbedringer.

Landsmøde og generalforsamling 2017
I weekenden den 4. – 5. november 2017 afholdt vi et særligt Jubilæums-Landsmøde med efterfølgende
generalforsamling. Vi kan kun opfordre til at læse redaktør Anna Bridgwaters glimrende beretning fra
landsmødet, som vi synes var særdeles vellykket:
http://adoption.dk/om-adoption-og-samfund/landsforeningen/landsmoder/landsmoedet-2017/
Referatet (det officielle) fra generalforsamlingen er endnu ikke færdigt, men vi kan da kort berette, at der blev
valgt en hovedbestyrelse med 11 medlemmer. Find mere information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer
her: http://adoption.dk/hovedbestyrelsen-2017-2018/.
En vigtig beslutning, der blev truffet på generalforsamlingen, er nedlæggelsen af lokalforeningerne i den form,
som vi kender i dag. Der forestår et meget vigtigt arbejde for hovedbestyrelsen med at tænke fremadrettet og
få tilpasset strukturen til den fremtidige medlemssammensætning og det fremtidige behov for lokale
aktiviteter. Hovedbestyrelsen vil ved det første bestyrelsesmøde i januar 2018 tage det første skridt til at
indlede processen mod disse ændringer.

Adoptionsprisen 2017
Adoption & Samfunds ”Adoptionspris 2017” gik til Korea Klubben som anerkendelse af foreningens store og
mangeårige arbejde med at skabe en god og frugtbar dialog inden for adoptionsområdet – en dialog, som kan
være med til at gøre alle klogere på, hvad det vil sige at være adopteret i Danmark og dermed skabe bedre
forhold for adopterede og deres familier. Formanden for Korea Klubben, Anne Mee Kalvig, har modtaget
prisen og en check på 10.000 kr.

Adoptionsforskning i fremtiden
Et af indlæggene på landsmødet var også en kort gennemgang af den forskning, der er sket på adoptionsområdet de sidste 25-30 år. Oplægget var et afsæt til forslag fra salen om forskning, vi gerne ser i fremtiden.
Nogle af forslagene var:
•
•
•
•
•

Sprogtilegnelse og betydningen for den kognitive udvikling. Hvad betyder det f.eks., at de adopterede
bliver ældre og har mere sprog ved adoptionen?
Forældre med adopterede med særlige udfordringer og konsekvenser for familiernes liv, børnenes
trivsel etc. Afdækning af hvordan det er gået med adoption af special needs-børn?
Hvordan får vi bedst udbredt den adoptionsspecifikke viden til dagligdagens fagfolk, der møder
adoptivfamilier?
Erfaringer efter mødet med biologisk familie. Hvad sker der med kontakten efterfølgende?
Barselsperiode i et adoptionsperspektiv
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Hvis du selv har andre ideer til, hvilken forskning vi mangler om adoption, vil vi meget gerne høre fra dig.
Vi vil i foråret 2018 samle et katalog af forskningsideer, som kan sendes ud til forskningsmiljøerne.
Send evt. forslag pr. mail til: marianne.oestergaard@adoption.dk med kopi til sekretaer@adoption.dk.

PREP kurser for adoptivforældre (Prevention and Relationship Enhancement Program)
Adoption & Samfund har som tidligere meddelt modtaget kr. 50.000 fra Brødrene Hartmanns Fond. Disse
midler bliver brugt til støtte til forældre, som ønsker hjælp til at sætte fokus på parforholdet.
På PREP kurset arbejdes der med konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning for at styrke
trivslen i adoptivfamilier. Man kan læse mere om PREP på www.vejenvidere.dk
Der afholdes et PREP-kursus i Jylland (i Århus) den 2. - 3. februar 2018, og vi håber at få 2 - 3 par mere
med. Nærmere information kan findes her: http://adoption.dk/prep-kursus-ledige-pladser-i-foraaret-2018/
Deadline for tilmelding er den 20. januar 2018.
Der planlægges afholdt endnu et kursus på Sjælland i løbet af næste år, men der har endnu ikke været nok
interesse og dermed tilmeldinger. Så hvis I er interesserede, så send en tilmelding hurtigst muligt..

Post Adoption Service (PAS) for voksne ønskes gjort permanent
PAS-ordningen er jo blevet fuldt og fint implementeret, og den har vist sin værdi for rigtig mange adopterede
og adoptivfamilier. Men forsøgsordningen for PAS til voksne løb tør for midler før forsøgsperiodens udløb.
Vi har gjort opmærksom på de mange positive tilbagemeldinger i forsøgsordningen, så det kunne sikres, at
ordningen kunne gøres permanent uden unødigt ophold, men Børne- og socialminister Maj Mercado har holdt
fast i, at hun ønsker en egentlig evaluering, inden der tages stilling til en forlængelse af ordningen.
Vi kan derfor frygte, at der kommer et hul på alt mellem 6 måneder og et par år, inden ordningen kan komme i
gang igen. Men vi vil fortsat have fokus på dette område og presse på overfor ministeren og de øvrige
politikere.

Gebyrstørrelse og adoptionstilskud
Som omtalt i sidste nyhedsbrev fik Adoption & Samfund held med at få sat ekstraordinært stort fokus på
adoptionsgebyrer og adoptionstilskud tidligere i 2017, og Børne- og socialminister Mai Mercado meddelte
tydeligt, at adoptionstilskuddet skulle forhøjes, så det i højere grad var på niveau med tilskuddet hos vore
nordiske naboer. Ministeren har også udtalt, at adoption ikke skal være forbeholdt en lille eksklusiv elite. Det
lykkedes desværre hverken for ministeren at få en forhøjelse af tilskuddet igennem satspuljeforhandlingerne
og ej heller på Finanslovsforslaget for 2018. Så slaget er tabt i første omgang, men vi helmer ikke, før
tilskuddet er forhøjet ganske væsentligt, eller det på anden vis er blevet langt mindre omkostningstungt at
adoptere og dermed tage vare på et barn, der allerede er født – et sted i verden. Vi vil fortsætte arbejdet med
dette og igen og igen gøre vore synspunkter gældende overfor relevante politikere og ministre mv.

Adoptionsdialogens Dag 2018
Reserver allerede nu datoen for Adoptionsdialogen Dag 2018, der bliver afholdt den 17. maj 2018 på
Nationalmuseet I København. Vi udsender nærmere information om indholdet mv. senere.

Nyt fra ASU (Adoption & Samfund Ungdom) (Vis gerne dette til dit større barn/ung)
Adoption & Samfund – Ungdom er en forening, der har til formål at få skabt et godt fællesskab og netværk
mellem unge adopterede rundt i hele Danmark. Vi lægger fx rigtig meget vægt på, at vi alle har haft en
forskellig opvækst og forskellig modgang, og derfor fokuserer vi på hver og især. Hos ASU er det altid de
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sociale events og arrangementer, der er i fokus, og vi vil gerne skabe et forum, der bygger på tolerance og
forståelse.
I ASU har vi gennem det sidste år afholdt et månedligt cafémøde i København med kæmpe succes, og vi
forsætter naturligvis succesen efter årsskiftet, og vi ser gerne, at det bliver en succes i de andre regioner i
Danmark på længere sigt.
Kommende begivenheder:
▪
▪
▪

Ekstraordinær generalforsamling d. 13. januar 2018 kl. 14-15:00 på Hotel Scandic i Odense
Forårsarrangement den 12. - 13. maj 2018 med aktivitet, oplæg og en overraskelse i ærmet.
Lokationen er endnu ikke på plads.
Ordinær generalforsamling i november 2018 omkring Trekantområdet.

Find os på Facebook: Adoption & Samfund – Ungdom
Find os på Instagram: @adoptionogsamfundungdom
Find os på Twitter: @asungdom

Formidlingssituationen
DIA har orienteret os om, at man grundet de økonomiske udfordringer med faldende antal adoptioner mv. ser
sig nødsaget til at reducere i antallet af samarbejdslande. Dette har senest betydet, at man lukker for Perulisten, hvor der i øvrigt ikke var en eneste ansøger opført, og at man udfaser samarbejdet med Pattaya, for at
koncentrere indsatsen i Thailand i den centrale formidling. Sager, der allerede er udsendt, gøres færdige,
mens de resterende ansøgere er tilbudt overflytning til den centrale Thailand liste.
Det er altid bekymrende, når antallet af samarbejdslande falder, men vi kan godt se de økonomiske
aspekter/perspektiver i at holde en formidlingskontakt åben gennem flere år, hvis der ikke formidles børn,
og/eller priserne og gebyrerne er (u-)forholdsmæssigt højere end i andre lande i samme region.

Aktuelle mediesager
Vi håber ikke, at dette punkt nødvendigvis skal gøres permanent, men et par ord om et par aktuelle sager.
Den meget omtalte sag fra Polen, hvor et dansk par købte et barn, og via Holland tog barnet med til Danmark,
skabte en del furore flere steder. Umiddelbart virker det som om, at der er et hul rent lovgivningsmæssigt, hvis
der ikke kan straffes direkte for en sådan handel med et barn. Vi er derfor tilfredse med, at Børne- og
socialminister Mai Mercado har ønsket en granskning af regelområdet, og vi ser frem til resultatet heraf.
En anden sag, der formentlig igen vil dukke op, er omtalen af, at biologiske søskende er blevet adskilt ved
adoptionen, og adopteredes ønske om at finde svar på, om der findes en biologisk søskende i Danmark eller
et andet sted i verden. I skrivende stund er der planlagt et indslag på DR1 i dagene 7. og/eller 8. januar 2018.

OPSLAG: Vi mangler flere frivillige rådgivere (del gerne dette opslag i din omgangskreds)
Er du psykolog eller psykiater med overskud til frivilligt arbejde?
Er du jurist, socialrådgiver eller tilsvarende?
Hjælp din forening med at hjælpe andre – vi har brug for dig og din kollega i vores rådgivning!
Vi taler de adopterede og adoptanternes sag for at sikre de bedst mulige vilkår for alle adoptivfamilier og
voksne adopterede i Danmark. Vi har eksisteret i 40 år og har ca. 2600 medlemsfamilier.
Vi laver politisk arbejde, sociale arrangementer og oplæg om adoption ved forskellige fagpersoner, herunder
Adoptionsdialogens Dag, udgiver magasinet Adoption & Samfund samt rådgiver bredt inden for
adoptionsområdet.
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I mange år har vi lagt stor vægt på, at alle kan få en snak med en uvildig og adoptionskyndig psykolog. Mange
af de problemer der er med tilknytning, opvækst og familieliv får hjælp via PAS. Vi supplerer denne ordning
med mere bredde, muligheden for anonymitet og hurtig hjælp. Ofte er der også tale om krisesamtaler efter
afslag eller samtaler af mere afdækkende og eksistentiel karakter. Ligeledes har vi i flere år ønsket at udvide
gruppen af rådgivere med en børne-ungepsykiater, der kan hjælpe familier med at finde vej i diagnosejunglen.
Vi mangler nye rådgivere til at varetage disse vigtige funktioner og søger erfarne adoptionskyndige psykologer
og psykiatere, der er interesseret i at påtage sig dette frivillige og ulønnede arbejde.
Særligt vores sagsrådgivning er vigtig, da det er her vi hjælper nye potentielle adoptanter med at finde vejen
til familieforøgelse. Vi mangler nye rådgivere til at varetage dette vigtige arbejde og søger erfarne jurister /
socialrådgivere, der er interesseret i at påtage sig dette frivillige og ulønnede arbejde.
Kontakt radgiv@adoption.dk eller ring til rådgivningskoordinator Louise Svendsen på tlf. 2624 4064.

Vi ønsker alle vores medlemsfamilier en rigtig god Jul samt et godt Nytår

På vegne af Adoption & Samfunds Hovedbestyrelse

Michael Paaske
Landsformand
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