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Adoption & Samfund Ungdom tager stærkt afstand fra Rasmus Paludan og sit parti Stram Kurs, der i
deres partiprogram skriver følgende anmærkning om adopterede:
”Danskere er personer, der var etniske danskere ved fødsel eller blev adopteret som spædbørn.
Danskere har dansk slægt og dansk modersmål. Herudover er en dansker karakteriseret ved, at
han eller hun har haft dansk statsborgerskab fra sin fødsel og ikke har noget andet
statsborgerskab.” (www.stramkurs.dk/udlaendinge/)
Vi finder det først og fremmest skræmmende, at Stram Kurs skelner mellem spædbarnsadoption og
adoption af større børn i en kontekst, der forfordeler spædbarnsadoption. Vi mener ikke, der bør
gøres forskel på internationalt adopteredes danskhed, uanset adoptionsalder.
Vi reagerer ydermere på definitionen, fordi den er bekymrende og problematisk, eftersom den
støder mange internationalt adopterede, og den kan udfordre arbejdet med adopteredes vilkår og
rettigheder.
De fleste internationalt adopterede vil gerne anerkendes som danskere af det omgivende samfund,
fordi mange identificerer sig alene som danskere og ikke ud fra deres oprindelsesland. Det kan dog
være en kamp for de adopterede at blive bekræftet i deres danske identitet, fordi de oftest har et
udenlandsk udseende, og de skal derfor forsvare deres danske identitet. Det er derfor dybt sårende
og stødende, når udefrakommende fortæller, at de ikke er rigtige danskere som tilfældet med Stram
Kurs’ definition.
Vi kan konstatere, at definitionen er et udtryk for, at der eksisterer et fejlagtigt billede af
international adoption. Dette betragter vi som problematisk, eftersom vi af erfaring ved, at Stram
Kurs ikke står alene med deres holdning til- og billede af international adoption.
Derudover er vi bekymrede for, at opfattelsen af adopterede som udenlandske kan udfordre
arbejdet med at sidestillede adopterede med andre danskere, både juridisk og etisk. Vi finder derfor
behov for mere informationsspredning og dialog om betydningen af adoption, da vi tror, at et mere
inkluderende syn kan bidrage til bedre vilkår og rettigheder for internationalt adopterede.
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