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Mere om adoptioner. 

Vi skrev for nogle måneder siden til jer om adoptioner.  Vi oplyste, at vi i bestyrelsen  havde besluttet 

således: 

’Vores’ børnehjem sigter mod at være børnenes trygge hjem og at opdrage og uddanne dem til at kunne 

klare sig selv og blive gode samfundsborgere, som kan være med til udvikle Etiopien i en positiv retning. 

Adoption opfatter vi ikke som en relevant løsning/redskab i denne forbindelse, og det bør ikke bringes på 

bane af nogen i eller med tilknytning til børnehjemmet. Hvis myndigheder eller andre udefra tager adoption 

op i forhold til børn på børnehjemmet, skal sagen forelægges bestyrelsen i Etiopiens Børn inden der gives 

tilsagn. Vi vil inddrage adoption i vores næste samarbejdsaftale med myndighederne. 

Vi bad Abraham om at gå nærmere ind i, hvad der tidligere er sket mht adoptioner, og om at sikre 

formidlingen af ovennævnte budskab til ledelse, børn og personale på børnehjemmet. 

Problemet med adoptioner har været større end vi var klar over. Der har tidligere ikke kun  været  5 

adoptioner som vi i første omgang nåede frem til. En samlet opgørelse omfattende alle der har været forbi 

børnehjemmet siden 2001 viser at der har været i alt 9  –  og 3 adoptioner viste sig at være ’in process’. 

Det er  klart,  at man lokalt har opfattet adoptioner af forældreløse børn til velstand og trygge forhold i et 

rigt USA som et tilbud til det enkelte barn, som det er svært at sige nej til, og som ovenikøbet giver 

muligheden for at tage et andet trængende barn ind på børnehjemmet. 

Til gengæld har vi fået meget entydige oplysninger om at der ingen økonomiske transaktioner har været i 

forbindelse med adoptionerne.  Det tætteste vi  kommer er at det er en adoptionsorganisation i Mekele 

som har skabt kontakten  til den rige mand i USA som har doneret en minibus til børnehjemmet.  Men der 

er ingen  forbindelse mellem denne gave og adoptionerne. 

Bestyrelsen har haft muligheden for at stoppe de tre igangværende adoptioner.  Det har været svært for os 

alle at tage stilling i denne sag.  Vi har været uenige om hvad der er det mest rigtige/mindst forkerte. 

Vi er til gengæld alle helt enige om, og har fuld tillid til, at dette skal være de sidste adoptioner af nogle af 

’vores’ børn.  Vi kan slet ikke klare at børnene/børnehjemmet overhovedet  skal konfronteres med 

udvælgelse, adskillelse af/fra søskende og kammerater,  frygt og forhåbninger  og noget, der kan  give 

forestillinger om menneskehandel .   

I  forhold til sidste sætning ovenfor har vi derfor præciseret, at vi slet ikke vil have flere adoptioner fra 

børnehjemmet.  Men vi har sagt ok til, at de tre igangværende sager kører færdig. 

Som sagt har det været svært, men betragtningen har været, at det var det bedste for de involverede børn, 

sådan som sagen lå. Vi håber I alle er enige I, at det er godt vi nu har fået udredt spørgsmålet og fastlagt en 

klar politik og ordnede forhold for fremtiden. 


