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PRESSEMEDDELELSE 
NY BØLGE AF ULOVLIGE ADOPTIONER VÆKKER BEKYMRING I 
EUROPÆISKE LANDE 

16. marts 2021, Odense 

Bølgen begyndte i Holland tilbage i februar 2021, der efter en granskning af adoptioner har valgt at 

lukke for al international adoption. Udredningen af internationale adoptioner til Holland i perioden 

1967-1998 viser bl.a., at adskillige børn er blevet solgt eller stjålet til adoption, og at mødre har 

bortadopteret deres barn efter tvang eller socialt pres. Vores svenske naboer har ligesom Belgien og 

Schweiz reagereret på situationen og vil nu lave lignende udredning om, hvorvidt der er foregået 

ulovlige internationale adoptioner eller ej. I Danmark har den danske regering dog endnu ikke 

reageret.  

Adoption & Samfund Ungdom finder det dybt bekymrende, at man fra statslige instanser endnu ikke 

har igangsat en uvildig undersøgelse og udredning i danske adoptionssager, som man har gjort i de 

respektive lande. Det er bekymrende, fordi Danmark modtager børn fra nogle af de samme lande, 

som Holland bl.a. har gjort, og de har derfor nogle fælles samarbejdspartnere i afgiverlandene. Man 

kan derfor frygte, at Danmark har lignende adoptionsskandaler som dem i Holland.  

Ulovlige adoptioner er yderst problematiske, fordi de ikke tilgodeser barnets rettigheder, sådan som 

de er nedskrevet i FN-konventionen Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) fra 1989 samt 

Haagerkonventionen fra 1993 om beskyttelse af børn og samarbejde jf. internationale adoptioner. 

Disse ulovlige adoptioner kan også være med til at grave en grøft af ubehagelige eksistentielle 

spørgsmål hos de adopterede, fordi der kan sås tvivl om, hvorvidt ens livshistorie og adoption er 

baseret på en løgn eller ej.  

Adoption & Samfund Ungdom opfordrer derfor den danske regering til at undersøge internationale 

adoptioner fra 1960’erne og frem til i dag med henblik på at undersøge, hvorvidt adoptionerne er 

gennemført lovligt og etisk forsvarligt i overensstemmelse med førnævnte konventioner. 

 

For flere informationer, er man velkommen til at kontakte os pr. mail.  

Bedste hilsener 
Adoption & Samfund Ungdom 
AdoptionSamfundUngdom@gmail.com 
Website: www.as-ungdom.dk 
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