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Adoptionsskandale rammer nu Colombia
Korrupte børnehjem og
fattige familier, der får
frataget deres børn af
staten, ryster Colombia,
som er blandt de store
afgiverlande af adoptivbørn også til Danmark.

Danmark:
Reaktion
udeblev
Ankestyrelsen blev
bekendt med
problemerne i
Colombia sidste år,
men var tilfreds med
en redegørelse fra
omstridt børneværn.
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irektøren for et stort privat børnehjem, som har leveret mange
børn til danske familier, har stukket store pengebeløb i egen lomme. Pengene blev blandt andet brugt til at betale
hans private regninger, hans børns universitetsudgifter og mobilregninger.
Børnehjemmet Los Pisingos har gennem mange år leveret børn til danske familier, og hos den danske formidlingsorganisation A.C. Børnehjælp står et antal
forældre på venteliste til børnehjemmet.
Generelt er Colombia et af de lande, der
leverer et betydeligt antal børn til danske
familier. Begge danske formidlingsorganisationer, DanAdopt og AC Børnehjælp,
arbejder i landet og har de seneste ti år
hentet over 400 børn til Danmark tilsammen. Sidste år faldt antallet dog markant,
og det skyldes blandt andet en heftig kritik i de colombianske medier og en efterfølgende politisk debat med krav om ændringer.
»Colombia er blandt de syv lande, der
afgiver ﬂest børn til adoption til udlandet«, siger Angela Robledo, som repræsenterer partiet De Grønne i den colombianske kongres. »De fattigste familier i landet bliver frataget deres børn under omstændigheder, som bryder med landets
egne love og med de internationale aftaler om adoption«, mener hun.

Bortadopteret med tvang
Den internationalt anerkendte colombiansk-amerikanske journalist Manuel Teodoro lavede sidste år hele fem dokumentarudsendelser for nyhedsmagasinet Septimo Dia. De afslørede, hvordan børn af
fattige forældre, der midlertidigt aﬂeveres til det statslige familieinstitut ICBF,
som er en slags børne- og familieværn,
bliver bortadopteret uden forældrenes
samtykke. I programmet optrådte en
række ulykkelige forældre, der i akutte
krisesituationer havde måttet aﬂevere deres børn til myndighederne. En mor var
på grund af guerillaangreb ﬂygtet fra sin
landsby til en større by, hvor hun stod på

gaden, en far havde i en periode været arbejdsløs. Mens de kæmpede for at komme på ret køl, blev børnene tvangsadopteret til henholdsvis Norge og Holland.
»En mor opsøgte børnehjemmet syv
gange, men ﬁk til sidst at vide, at hendes
dreng var bortadopteret til Holland«, fortæller Manuel Teodoro.
»Vi gav for første
gang stemme til
disse fattige kvinder. Vi blev kontakEn mor opsøgte tet af mange, manbørnehjemmet ge forældre, og i
nogle tilfælde kunsyv gange, men ne der være tvivl,
ﬁk til sidst at
for Colombia er ogvide at hendes
så et land, der har
dreng var bort- store problemer
med vold, narkoadopteret til
misbrug og borHolland
gerkrig. Men de saManuel
ger, vi viste i proTeodoro,
grammerne, er alle
klare, de handler
tv-journalist
om forældre, som
grundlæggende blot er fattige«, siger
han.
ICBF har før været centrum for store
korruptionsskandaler. I 2011 trådte instituttets direktør, Elvira Forero, tilbage
midt i en byge af anklager om snyd med
kontrakter for indkøb af mad til børnehjemmene. Hendes efterfølger blev på
posten i halvandet år og har tilsyneladende forsøgt at rydde op, men kastede hand-

sken i ringen og trådte tilbage i april.
»IBCF har et gigantisk budget, og de ansætter hele tiden masser af mennesker,
herunder bekendte og familiemedlemmer til direktionen, samtidig med at kontrakterne bliver givet til venner og fætre«,
siger Manuel Teodoro.
»Den netop afgåede leder var en god og
ren mand, men jeg tror, han blev overvældet over at ﬁnde korruption på så mange
niveauer«, lyder hans vurdering.
Oveni kommer nu afsløringen af, at
mindst et af de otte private børnehjem,
som ICBF har kontrakter med om at tage
sig af nogle af børnene, er fanget i grov
korruption.
På de danske adoptionsorganisationers hjemmesider er det et helt andet
billede, der tegnes af adoptionssystemet i
Colombia.
»De colombianske myndigheders høje
faglige niveau er til stadighed med til
blandt andet at sikre, at børn frigives til
international adoption med forældremyndighedsindehavernes informerede
samtykke«, skriver AC Børnehjælp i februar i år.
Om de private børnehjem, som organisationen også samarbejder med, herunder Los Pisingos, hedder det:
»Det nye år er startet godt ud med, at
fem af AC Børnehjælps seks samarbejdspartnere allerede har fået licenser. Den
nye leder for den sjette partner, Clara Libia Toro, venter på at modtage den nye licens til Los Pisingos i løbet af februar«.

Efter at Politiken henvendte sig, har AC
Børnehjælp opdateret sin hjemmeside og
oplyser nu, at Los Pisingos mod forventning ﬁk forlænget sin lukning, og at den
forrige leder blev bedt om at træde tilbage. AC har også ﬂyttet de ventende forældre til andre Colombia-ventelister.
Ifølge AC Børnehjælp skyldes lukningen »økonomiske grunde«. De går ikke i
detaljer med, at den fyrede direktør er under anklage for at have stukket store pengebeløb i lommen og for at have overført
månedlige beløb svarende til 31.000 danske kroner til en mystisk konto i London.
IBCF selv karakteriserer det, der er foregået, som »kriminelt, forsætligt, beregnende og gentaget«.

Magtfulde børnehjem
På DanAdopts hjemmeside ﬁnder man en
noget mere åbenhjertig forklaring på, at
antallet af adoptioner fra Colombia sidste
år dykkede markant.
»Samtidig (...) har der i år været en del
mediedebat om adoption i Colombia, efter at en række kontroversielle tv-programmer frembragte anklager om, at
voksne adopterede, som var blevet genforenet med deres biologiske familier,
skulle være blevet franarret som børn og
bortadopteret uden deres biologiske families samtykke«, skriver DanAdopt i en
nyhedsopdatering fra december.
Men samtidig fremgår det, at kritikken
ikke har noget på sig.
»De frembragte anklager mod ICBF er

I FOKUS. Børnehjemsbørn fra Colombia
er i ﬂere tilfælde bortadopteret mod
forældrenes ønske, afslører
dokumentarudsendelser. Børnene på
billedet har ikke noget at gøre med de
konkrete sager. Arkivfoto: AP

helt eller delvist tilbagevist i retten, men
programmerne gav anledning til voldsom debat«, står der.
Den udlægning kan Manuel Teodoro på
ingen måde genkende.
»Reaktionen på programmerne var
voldsom, og de private børnehjem gik
sammen i et fælles sagsanlæg mod os,
hvor alle udsendelserne blev gennemgået med en tættekam. De fandt én ting: I
den tredje udsendelse viste vi en fødselsattest, hvor man kunne genkende en del
af navnet på en dreng, der i dag er 16 år og
bor i Holland. Det var en fejl, og den blev
beskrevet som var det Hiroshima-bomben og brugt som belæg for, at alle fem
udsendelser var løgn fra ende til anden«,
siger han.
Kongresmedlem Angela Robledo siger,
at efterforskningen af adoptionsindustrien og af de øvrige private børnehjem fortsætter.
»Men der mangler politisk vilje. De private børnehjem tilhører en gruppe meget magtfulde, rige og konservative familier«.
dorrit.saietz@pol.dk
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I LOSSENS TIME
FORPREMIERE OG INTRO
Med tillid skal land bygges

Jagten på det sociale enzym
Jesper Nygård, adm. direktør for boligorganisationen KAB, mener, at vi skal
genﬁnde glæden og stoltheden ved at
hjælpe hinanden. Omsorg drevet af egen
fri vilje rummer det bedste svar på vores
største sociale udfordringer: Ensomhed,
geograﬁsk og økonomisk opsplitning,
individualisme og udstødelse af de,
skæve, de syge og de sorgfulde.

Tryghed smitter
Professor og retssociolog Flemming
Balvig minder os igennem sin forskning
om, at vi er sociale ﬂokdyr. Vores handlinger er påvirket af egne forestillinger
og andres forventninger. Konklusionen
er overraskende enkel: Hvis vi alle var lidt
ﬂinkere, ville vi alle få det lidt bedre.

Ordstyrer: Journalist Mogens Gyde.
Arrangementet ﬁnder sted søndag
den 26. maj kl. 9.30-12 i Mogens Dahl
Koncertsal, Snorresgade 22, København S.
Vi serverer brunch kl. 9.30. Debatten
begynder kl. 10.00. Det er gratis at deltage,
men vi har et begrænset antal pladser.
Tilmeld dig i dag på trygfonden.dk

TrygFonden arbejder for at øge sundheden, sikkerheden og trivslen for alle i Danmark. Vi deler vores viden på Søndagsuniversitet, et brunch-arrangement for alle, der søger stof til eftertanke.

Søren Kragh-Jacobsen har instrueret ﬁlmen ’I Lossens Time’
og 21. maj introducerer han den i Grand Teatret for Politikens
læsere.
Soﬁe Gråbøl spiller præsten Helen, der bliver kontaktet af psykologen
Lisbeth, der har desperat brug for hjælp. Lisbeth leder et eksperiment
på en lukket institution med traumatiserede og voldelige indsatte.
Men eksperimentet tager en uhyggelig udvikling, da en ung patient
forsøger at begå selvmord med den begrundelse, at det er Guds plan.
I en kamp mod tiden må de to kvinder arbejde sammen for at forstå
drengen og redde hans sårede sjæl.
Medvirkende: Soﬁe Gråbøl, Signe Egholm Olsen, Frederik Johansen
og Søren Malling.
Tirsdag 21. maj kl. 16.30
Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, København K
Pluspris 75 kr. + gebyr 10 kr.
Pris for andre 95 kr. + gebyr 10 kr.
Køb billet på politiken.dk/plus under ’arrangementer’

Forbehold for trykfejl.

TrygFonden inviterer til
brunch og debat om en ny social
sammenhængskraft
Er det kun de travle domstole, politi og
sundhedspersonale, der kan skabe tryghed i vores samfund? Eller kan vi tage
skeen i egen hånd og selv øge tilliden og
trygheden blandt de mennesker, vi møder
i hverdagen: Naboen, kassedamen og
kollegaen? Kom og del dine perspektiver
på en ny social sammenhængskraft.

nkestyrelsen er af den opfattelse, at vi på daværende
tidspunkt nok burde have
rettet henvendelse direkte til de formidlende organisationer«.
Sådan lyder det i et mailsvar fra
kontorchef i Ankestyrelsens Familieretsafdeling Trine Hede, som vi
har spurgt til, hvordan den danske
instans, der fører tilsyn med adoption, reagerer på de problemer, der
er kommet frem i Colombia.
Hun oplyser, at Ankestyrelsen har
fået at vide, at børnehjemmet Los
Pisingos er blevet lukket på grund
af »økonomiske forhold«, og at lukningen er blevet forlænget.
Ankestyrelsen venter nu på yderligere information, og på et senere
tidspunkt »kan det blive relevant at
rette henvendelse til IBCF (det statslige colombianske børneværn,
red.)«, skriver Trine Hede.
Hvad angår den bredere kritik,
der blev rejst i de fem tv-udsendelser, og som blandt andet dokumenterer, at børn bliver tvangsfjernet
fra fattige forældre og bortadopteret til udlandet uden forældrenes
samtykke, har Ankestyrelsen ikke
selv foretaget sig noget.
I september 2012 modtog myndighederne i alle modtagerlande
en længere redegørelse fra ICBF om
lovene og procedurerne. Ankestyrelsen var tilfreds, selv om IBCF selv
var den kritiserede part i sagen.
Blandt andet fordi tv-udsendelserne ikke kom med eksempler på
konkrete sager, hvor tvangsadopterede børn var endt i Danmark.
I dag fortryder Ankestyrelsen
dog, at den ikke spurgte nærmere
ind til sagen hos de to danske adoptivbureauer, DanAdopt og AC Børnehjælp, som begge formidler børn
fra Colombia og IBCF.
Men overordnet set er tilliden til
Colombia intakt, lyder det fra Ankestyrelsen.

