Pressemeddelelse
Prisen for et barn
05. juni 2018
TV2 viste d. 31. maj dokumentaren ”Prisen for et barn” i bedste sendetid kl. 20.00.
Dokumentaren havde to centrale fokuspunkter: på den ene side har vi de polske mødre og familier,
der ser sig nødsaget til at sælge sit barn, og på den anden side det barnløse par, der fravælger det
danske adoptionssystem for at få ønskebarnet, men hvem tænker egentlig på det tredje og vigtigste
element? Hvem tænker på det barn, som står mellem to verdener?
Adoption i praksis betyder ’at tage til sig’. At adoptere et barn betyder derfor at tage et barn til sig.
Adoption i juridisk forstand til gengæld er dog ikke så simpelt, fordi der er underlagt nogle statslige
love og internationale konventioner, som fx den danske adoptionslov og Haagerkonventionen.
Begge er love, som kigger på barnets tarv. Og vi mener ikke, at barnets tarv i det her tilfælde er
tilgodeset. Ikke en eneste gang i dokumentaren tænker man på, hvad der ville være bedst for barnet.

Adoption & Samfund Ungdom synes, at det er problematisk, at dansk adoptionslov gør det muligt
for danske barnløse par at købe børn i udlandet, fordi man ikke begår brud på adoptionslovgivning.
Det vil kræve, at man anerkendte episoden her som en adoption. Man kan altså godt adoptere i
praksis uden, at det juridisk tæller som en adoption. Når den danske adoptionslovgivning ikke
anerkender situationen med det danske barnløse par som en adoption, hvad er det så?
Adoption & Samfund Ungdom vil gerne stille spørgsmål til Børne- og socialminister Mai Mercado,
om hun synes, at Danmark er et godt forbillede, når det kommer til den danske adoptionslovgivning
i Danmark. Er det for svært at adopteret i dag, eller er det for let at lade være? Kunne man forestille
sig, at man ratificerede den danske adoptionslovgivning og gøre det strafbart at købe børn uden om
retssystemet?
Adoption & Samfund Ungdom tager stærkt afstand fra episoden, og vi mener, at det er frygteligt for
det barn, der vokser op hos det danske par, velvidende at det er blevet købt uden om et dansk
retssystem, som påstår at sætte barnets tarv højest.
For yderligere spørgsmål skal alle henvendelser ske skriftligt til:
AdoptionSamfundUngdom@gmail.com
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