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Adoptionscentrum 50 år
https://www.adoptionscentrum.se/sv/adoptionscentrum-50-ar/
Under 50 år har Adoptionscentrum förmedlat drygt 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder.
Detta uppmärksammas med stor jubileumshelg den 24-26 maj, där bland annat ett 40-tal internationella
gäster deltar.

Adoption som inspiration och erfarenhet
Seminarium 24 maj, kl 09.30-15.00, Quality Hotel Globe, Stockholm

- Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi fått under dessa 50 år. Det är viktigt att sprida
kunskapen till dem som i sitt arbete möter adopterade och deras familjer. Samtidigt är en del
kunskap generell och kan användas även inom andra områden i mötet med människor, säger
Margret Josefsson förbundsordförande och värd för dagen.
Den 24 maj är professionella aktörer inbjudna till ett seminarium där vi lyfter adoption ur olika perspektiv
i frågor som rör barn, familj och adoption. Ett 70-tal personer har anmält sig till seminariet.
OM PROGRAMMET
Barn och trauma En del av de som adopteras har varit med om händelser som kan leda till trauman. Det
är viktigt att vara medveten om det, då bakgrunden inte sällan är helt eller delvis okänd.
Anna Norlén föreläser om barn och trauma. Hon är psykolog och psykoterapeut och är aktuell med boken
”Barn, unga och trauma - Att uppmärksamma, förstå och hjälpa” (Natur & Kultur, 2019), Hon är även
verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen.
Rötter och ursprung I media lyfts ofta adopterade som söker efter sitt ursprung. Adopterades rätt till
kunskap om sin bakgrund har också aktualiserats då adoptioner från Chile har ifrågasatts.
Pilar Escobedo (Colombia) har under mer än 25 år mött adoptivfamiljer och adopterade, men även haft
kontakt med många föräldrar som en gång lämnat sina barn. Hon kan därför se rötter och ursprung från
flera perspektiv.
Lika olika Rasism har alltid funnits i samhället, men blir allt tydligare. Det är speciellt för många
adopterade, som ofta känner sig svenska men inte alltid blir bemötta som det.
Mary Juusela är adopterad och utifrån sina egna erfarenheter startade hon ”Lika Olika-metoden”, som
verkar för att bygga upp tolerans och öppna attityder på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Panelsamtal
Det finns inget givet svar på frågan: ”Hur är det att vara adopterad?” Tre adopterade och ett barn till en
adopterad reflekterar kring vad adoption innebär för dem och vilka farhågor och förhoppningar som finns
inför framtiden.
• Carina Lövkvist är adopterad och har både adopterat och fött barn
• Patric Nilsson är själv adopterad och vill adoptera som ensamstående man
• Johan Högberg är adopterad och har i många år engagerat sig i adoption och adopterades rättigheter
• Elin Bergman har en pappa som är adopterad och har tillsammans med familjen gjort en resa till
hans födelseland
För mer information och frågor kontakta Margret Josefsson, telefon 0708-272148
Läs gärna mer om seminariet på https://www.adoptionscentrum.se/sv/adoptionscentrum-50ar/seminarium-om-adoption/
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