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Adoption & Samfund Ungdom 
MEDLEMSSTRATEGI 2017 
 

 

Indledning 
I Adoption & Samfund –Ungdom er det vigtigt, at vi tager os af vores medlemmer, og det gør vi bedst 
ved altid at inddrage medlemmerne i alle forandringsprocesser og aktivitetsplaner, og vores idé bag 
en medlemsstrategi er, at vi forsat kan skabe gode og trygge rammer for eksisterende medlemmer, 
men også gode forudsætninger for at melde sig ind som nyt medlem. 
 
Vi har eksisteret i 10 år, og vi er pt. 300 uofficielle medlemmer gennem Facebookgruppen Adoption 
& Samfund Ungdom. De 300 medlemmer er kun en brøkdel af, hvor mange adopterede, der er i DK 
fra alderen 15 år og op. Vi estimerer, at der sidder omkring 20.000 adopterede børn, unge og voksne, 
som kom hertil fra 1970 og frem til i dag. Tallene kommer fra hhv. DanAdopt, AC Børnejælp og Terre 
Des Hommes som hver har formidlet adoptioner fra forskellige lande. I dag er DanAdopt og AC 
Børnehjælp fusioneret til Danish International Adoption (DIA), og Terre Des Hommes formidler ikke 
længere adoptioner, og det betyder, at DIA er det eneste formidlende adoptionsbureau i Danmark.  
 
10 år uden medlemsstrategi? Ja det lyder næsten for dårligt til at være sandt, men som frivillig 
forening er det vigtigt, at man får fundamentet bygget solidt og trygt, og først dér kan man begynde 
at hverve medlemmer. Et usikkert fundament skaber utrygge rammer for medlemmer, og det ønsker 
vi ikke. I dag har vi endnu ikke fået et helt solidt navn i medierne, og for få adopterede kender til os- 
der er endda mange i lokalforeninger og interesseorganisationer, som aldrig har hørt om os, og det 
vil vi gerne ændre på. Vi vil gerne være den interesseorganisation som medierne tager fat i, når der 
sker ting og sager i adoptionsverden, og det er vi ikke endnu, fordi vi ikke gjort det klart, hvad 
Adoption Samfund Ungdom kan tilbyde. Det er altid beklageligt, når man som forening ikke får 
formuleret sine klare mål. Hvis man som forening ikke er 100 % bevidst om de interne værdier, så vil 
det automatisk afføde symptomatisk usikkerhed.  
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Formål, mission og vision 
Medlemsstrategien 2017 er har som første formål at få kurereret symptomerne, og første skridt er 
at få skabt en fælles mission og vision. Missionen er skabt i forbindelse med GF 2017 gennem en 
kvalitativ metodisk tilgang, hvor vi spurgte de tilstedeværende deltagere (endnu ikke medlemmer på 
daværende tidspunkt), hvad der skulle til, før de ville melde sig ind. Der var faktisk kun 2 ting: mere 
overkommeligt medlemskontingent og et fælles formål. Oprindeligt var vores medlemskontingent 
justeret efter vores hovedstøttepartner Adoption & Samfunds eget kontingent som lå på de 400+. 
Det måtte vi erkende efter en del år, at det var for ambitiøst for vores medlemssegment, da de fleste 
er studerende, og ifølge rundspørgen, så er ”400 er meget at punge op med for noget, man ikke ved, 
om man kan deltage i”, og det kan vi kun være enige i. Derfor tog vi endnu en rundspørge og spurgte, 
hvor meget de ville betale, hvis de skulle melde sig ind. Der blev stemt 99 kr./året, og på baggrund af 
det, så gik vi pludselig fra 7 medlemmer til 23 medlemmer over en weekend. Procentmæssigt er det 
en eksplosion uden lige, og det er netop, pointen med at inddrage medlemmer og give dem tilvalg i 
stedet for begrænsninger. Fra november 2017 til december 201, blot 1 måned er vi steget fra 6 
medlemmer til 23 medlemmer til 30 medlemmer. Det er en flot stigning, og vi ser gerne, at den 
fortsætter.  Bestyrelsen mål er at ramme de 50 medlemmer inden næste GF i november 2018. Er det 
muligt? Ja!  
 
Visionen er at få udbredt kendskabet til foreningen, fordi når vi en dag når et optimum, så kan vi i 
kraft af hinandens stemmer skabe bedre rettigheder og muligheder for de adopterede i Danmark. 
Det er vigtigt at notere sig, at 1 stemmer lige så gyldig som 10, men det er vel at mærke lettere at 
komme til at overhøre 1 stemme end 10. Derfor ser vi gerne, at vi bliver flere og flere medlemmer.  
 

 
3 typer af strategier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores primære medlemsstrategi er at hverve medlemmer gennem de sociale medier gennem vores 
Social Media Strategy. Gennem det sidste år har vi lagt mere fokus på værdien af de sociale medier, 
og mange vil kunne finde os på hhv. Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat og Instagram. Det er 5 
forskellige medier til 5 forskellige målgrupper, hvilket gør, at vi kan ramme et bredere potentiel 
medlemsskare. Fællesnævneren er dog, at alle 5 målgrupper er unge (både i alder og af sind) samt 
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adopterede. Gennem de sociale medier skal vi skabe merværdi for de eksisterende medlemmer ved 
at berette om tidligere events og udviklingsprocesser. Som medlem har man altid krav på at være en 
del af forandringsprocesser og aktivitetsplanlægning, som viser sig ved, at vores arrangementer er 
baseret på, hvad medlemmer godt kunne tænke sig- ikke kun hvad bestyrelsen tænker er mest 
praktisk og hensigtsmæssigt.  
 
Den sekundære medlemsstrategi er at hverve medlemmer gennem viral kommunikation. Man må 
aldrig underkende mund-til-mund-metoden, for uden den havde vi aldrig haft verdensomspændende 
folkesagn og sagaer som netop er beretninger om mystiske hændelser og historiske begivenheder. 
Vi underkender ikke værdien i viral kommunikation, for det er en gratis måde at få spredt vores 
budskab, og jo flere glade medlemmer vi har, desto større chance er der for, at de får hevet en 
ven/inde med. Men alle strategier har dog også en bagside, og viral kommunikation kan afføde en 
shitstorm gennem dominoeffekten, og det har vi også i mente. Derfor er det vigtigt, at når vi hverver 
medlemmer skal det være soleklart, hvorfor man melder sig ind, og hvad Adoption & Samfund 
Ungdom egentlig står for.  
 
Vores tredje medlemsstrategi er en sparringsstrategi mellem de forskellige interessenter. Adoption 
& Samfund Ungdom er den eneste forening i Danmark og Norden, som samler et netværk af unge 
adopterede fra 15 år og op på tværs af afgiverlande, og det er vi glade og stolte over. Men der sidder 
også en del and interesseorganisationer med potentielle medlemmer, som en dag kunne blive vores. 
Det har vi også i mente, og derfor er vi begyndt at lave en sparringstrategi, hvor alle parter får lavet 
en forventningsafstemning til hinanden. Vi ser gerne, at Adoption & Samfund Ungdom bliver 
promoveret i de forskellige interesseorganisationer og lokalforeninger.  
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