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Bemærkninger vedr. 
• L 91: Ligestilling mellem registreret partnerskab og ægteskab ved adoption 
• L 93: Ligestilling mellem registreret partnerskab og heteroseksuelle ægtefæller med 

hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn 
• B 65: Forslag til folketingsbeslutning om homoseksuelle pars mulighed for at 

adoptere og blive plejeforældre 
 
 
L 91, L 93 og B 65 sambehandledes ved 1. behandlingen med L 119 om stedbarnsadoption. 
Landsforeningen har valgt at udarbejde et særskilt høringssvar vedr. L 1191 
 
 
 
 
 

Indledning 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske finder det tilfredsstillende, at vi nu i Danmark 
diskuterer konkrete forslag til indførelse af bøssers og lesbiskes adgang til adoption. 
 
Landsforeningen har tidligere henvendt sig med en sammenfatning af argumenterne i denne 
debat og med faktuelle oplysninger, jfr. det vedlagte brev2.  
 
Vi har endvidere vedlagt et indlæg fra Sharmila Maria Holmstrøm, som er adopteret fra 
Indien, og som har deltaget i debatten.  
 
 
Landsforeningen skal nedenfor knytte yderligere kommentarer til konkrete punkter i den 
aktuelle debat. Kommentarerne falder i to afsnit, dels om adoption dels om plejeforældre. 
 

                                                
1 Bemærkninger vedr. L119 Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang til stedbarnsadoption for 
registreret partner fra barnets fødsel), Landsforeningen for bøsser og lesbiske, 25. februar 2003. 
2 Bemærk at teksten er tilgængelig på foreningens hjemmeside: www.lbl.dk/regnbuefamilier2003, hvor man kan 
klikke videre på de angivne links. 



 
 
 
 
 

Adoption 
 

Den svenske redegørelse 
I debatten diskuteres ofte dokumentation. I Sverige lavede man i forbindelse med det 
lovforberedende arbejde redegørelsen Barn i Homosexuella Familjer. Det er et omfattende 
arbejde på 1000 sider. Heri indgår analyser af svenske love, forslag til lovændringer, der kan 
åbne op for adgang til adoption for homoseksuelle, analyser af situationen i andre lande, 
oversigter af resultaterne af videnskabelige undersøgelser på området, undersøgelser af 
svenske familier, samt undersøgelser af, hvad afgiverlandene vil sige til homoadoption.  
I redegørelsen konkluderes bl.a.  

• At ingen undersøgelser har kunnet påvise nogen forskelle på børn i heterofamilier og 
børn i homofamilier.  

• At ingen af de afgiverlande, der svarede (Vietnam, Columbia, Indien. Bulgarien, 
Thailand, Filippinerne og Equador), ville adoptere børn til homoseksuelle, men at en 
ny lov ikke ville få betydning for adoption til heteroseksuelle i Sverige (kun Letland 
mente, at den kunne få betydning for heteroseksuelle pars mulighed for at adoptere 
børn derfra). 

• Det anbefaledes, at man indfører adgang til adoption for homoseksuelle.  

 
Kritik af redegørelsen 
Efter publiceringen blev redegørelsen sendt i høring. Der kom herunder flere kritiske svar. 
Det mest omfattende blev leveret af den svenske sundhedsstyrelse, Socialstyrelsen, som 
bestilte en videnskabelig evaluering af redegørelsen.  
Den docent, som fik opgaven, udarbejdede en evaluering på 28 sider. Ud over den saglige 
vurdering kommer hun med personlige vurderinger, og angiver, hvornår det er tilfældet. Disse 
personlige vurderinger er stærkt negative overfor homoseksuelles adgang til adoption, og de 
er ukritisk medtaget i Socialstyrelsens høringssvar, som om det er saglig kritik. 
Evaluenten fandt imidlertid ingen anledning til at betvivle redegørelsens konklusioner. På 
tilsvarende vis kunne evaluenten ikke henvise til nogen artikler eller lign. som talte imod 
redegørelsens konklusioner.   
Den eneste substantielle kritik der blev tilbage var en metodekritik, idet det dog også 
konkluderes, at der er benyttet de metoder, der findes, og de er benyttet korrekt. Men 
metoderne har – naturligvis – visse begrænsninger.  
Se Landsforeningens bemærkninger til Folketingets Sundhedsudvalg vedr. evalueringen 
(2001-02, 2. samling, B 81 – Bilag 15)3.  
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at en del af den øvrige kritik af redegørelsen og lovforslaget var 
rettet mod international adoption i det hele taget. 
 

                                                
3 http://www.lbl.dk/foreningen/ udvalg/RPU/Kunstig_befrugtning/Lov/ B81.SOS.pdf 



 
 
 
 
 

Mobning 
Det har ofte været talt om, at børn, der bliver adopteret af homoseksuelle, vil blive genstand 
for mobning. 
Landsforeningen er for såvidt enig i, at den mulighed er til stede. På den anden side set mener 
vi, at den slags problemer skal løses ved pædagogiske værktøjer og ikke ved, at den 
lovgivende forsamling forsøger at forbyde tilfældigt udvalgte familiekonstellationer, hvori 
man forestiller sig, at børn er i en særlig risiko for at blive udsat for mobning.  
 
Som argument for at enkelt-grupper ikke skal have adgang til adoption er mobning yderligere 
problematisk, idet man så lader børns unuancerede ytringer ophøje til et etisk grundlag for 
lovgivning. Følger man denne tankegang bør en lang række grupper forhindres adgangen til 
adoption, heriblandt alle med en anden hudfarve end den gennemsnitsskandinaviske, alle med 
en anden religion end den kristne og så videre. Selvsagt må det tværtimod være folkestyrets 
opgave at tage stilling til svære spørgsmål på basis af nuancerede overvejelser funderet i den 
tilgængelige viden på området. 
 

Internationalt 
For at sætte diskussionen i perspektiv, skal gives et kort rids af situationen i andre lande. 
 
Sverige 
Efter redegørelsen blev lagt frem fulgte en debat, som resulterede i, at Riksdagen den 5. juni 
2002 vedtog adgang til adoption for homoseksuelle par. Loven trådte i kraft 1. februar 2003.  
 
USA 
I USA tillader en mængde stater, at par af samme køn kan adoptere. Der er principielt intet til 
hinder for, at et sådant par kan adoptere et barn fra udlandet. Men det i praksis langt 
overvejende amerikanske børn, der adopteres af bøsser og lesbiske.4 
 
Over 20 stater har tilladt bøsser og lesbiske at adoptere. For et detaljeret overblik henvises til 
Human Rights Campaign Foundation5. Flere store organisationer indenfor børneområdet 
anbefaler homoseksuelles adgang til adoption, herunder American Academy of Pediatrics, 
American Psychological Association og Child Welfare League of America. 
 
Sydafrika 
Som det eneste land i verden har Sydafrika en grundlov, som eksplicit forbyder 
diskrimination af bøsser og lesbiske.  
Iflg. bestemmelser i bl.a. deres børnelov, var adoption ikke tilladt for par af samme køn. 
Forfatningsdomstolen kendte 10. september 2002 disse bestemmelser for forfatningsstridige, 
idet ikke gjorde barnets tarv til det afgørende. Dermed afgjorde retten, at par af samme køn 
('permanent same-sex life partnerships') skal have adgang til at adoptere, fordi sådanne 
forhold kan yde den omsorg og støtte et barn har brug for.6 
 

                                                
4 http://adoption.about.com/cs/gaylesbian/ 
5 http://www.hrc.org/familynet/chapter.asp?article=553 
6 http://www.gaylawnet.com/news/2002/ch0209.htm#south_african 



 
 
 
 
 

Storbritannien 
Den 5. november 2002 godkendte House of Lords, Overhuset i det britiske parlament, et 
lovforslag, som giver ugifte par og par af samme køn adgang til adoption. Loven vil først 
være endeligt implementeret i 20047. Argumentationen i debatterne var fortrinsvis bundet op 
på det store antal børn under offentlig omsorg, der venter på adoption.8 
 
Holland  
I Holland er der mulighed for par af samme køn at adoptere, men international adoption er 
undtaget. Det er derfor kun hollandske børn, der kan adopteres af bøsser og lesbiske, og der er 
kun ganske få hollandske børn, der bliver bortadopteret. Derfor er adoption for homoseksuelle 
i praksis begrænset til stedbarnsadoption. 
 
 

Plejeforælderskab 
 

Eksisterende plejefamilier 
Det er allerede i dag muligt for lesbiske og bøsser at blive godkendt som plejeforældre. 
Landsforeningen er bekendt med flere tilfælde fordelt på flere amter. 
 
Det er dog overfor Landsforeningen forklaret, at disse familier typisk oplever, at 
myndighederne står usikre og tøvende, når de skal behandle sager, hvor de, der ansøger om at 
blive anerkendt som plejeforældre, er et par af samme køn.  
 

Godkendelse af plejeforældre 
Socialminister Henriette Kjær har svaret på to spørgsmål vedr. godkendelse af plejeforældre9, 
spørgsmål 3 og 4. I svaret på spørgsmål 3 slår ministeren fast, at vurderingen baseres på 
saglige kriterier: 
 

" Kommunen skal foretage en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer 
med henblik på at kunne give en generel godkendelse af egnetheden. Godkendelsen kan 
gives på baggrund af en undersøgelse af plejefamiliens familiemæssige, 
uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold." 

 
Ministeren har uddybet dette i pressen: Anbringelsen skal ske ud fra, at "det giver de bedste 
betingelser for barnets eller den unges trivsel og udvikling"10. 
 
Landsforeningen er enig i denne præcise og saglige konklusion om, at det skal være 
kvalifikationer og ikke køn, der skal være afgørende for en godkendelse. Landsforeningen 
finder det tilfredsstillende, at der fokuseres på barnets tarv og ikke forældrende seksuelle 

                                                
7 http://www.gaytimes.co.uk/gt/default.asp?topic=article&ID=2147&pub=2127 
8 http://www.gaylawnet.com/news/2002/ch0211.htm#britain 
9 Socialministerens svar på spørgsmål nr. 3 og 4 (L 91, L 93 og B 65 – bilag 8) 
10 Ritzau, 16. februar 2003 



 
 
 
 
 

orientering og anbefaler, at den samme begrundelse lægges til grund i forhold til spørgsmålet 
om adoption.  
 
Det kan bemærkes, at tilsvarende sker i udlandet. I Tyskland, for eksempel, besluttede man på 
nationalt plan (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter) i 1996 at anbefale, at par 
af samme køn kan godkendes som plejeforældre. Eksempelvis findes i Hamburg en offentligt 
finansieret organisation, PFIFF (www.pfiff-hamburg.de), der rådgiver plejeforældre og 
formidler børn, og den formidler også børn til par af samme køn. 

Vejledning 
I svaret på spørgsmål 4 finder socialministeren som udgangspunkt ikke, at der er behov for at 
få klargjort og præciseret reglerne gennem en ændring af vejledning om særlig støtte til børn 
og unge. 
 
I lyset af Landsforeningens erfaringer, må vi imidlertid anbefale, at der gennemføres en 
oplysningsindsats. Den nuværende situation er utilfredsstillende både for de, der ønsker at 
blive godkendt som plejeforældre, og for sagsbehandlerne. 
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