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VELKOMMEN

ER DU ADOPTERT?
Da er Adopterte organisasjonen for deg
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Det finnes rundt 64 000 adopterte i Norge 
og 50 000 av disse er norskfødte. Adopterte 
er en aktiv pådriver for å øke kunnskapen 
om norsk adopsjonshistorie og adoptertes 
levevilkår.

I dag har alle adopterte over 18 år rett  
til kunnskap om sine biologiske foreldre.

Adopterte har opparbeidet bred  
kompetanse i dette arbeidet, og kan bistå 
adopterte i kontakt med offentlige 
instanser som statsforvaltere, 
departementer og offentlige arkiv.

Adopterte legger til rette for møteplasser 
for adopterte flere ganger i året. Her er 
det rom for gode samtaler, faglig påfyll og 
oppdatering om prosjekter Adopterte er 
engasjert i.

Ikke minst er det en mulighet for den

adopterte å dele spørsmål, tanker og
erfaringer med andre medadopterte.
Norge fikk sin første adopsjonslov i 1917, 
og loven har blitt endret mange ganger 
siden den gang. Organisasjonen har vært
høringsinstans og har tatt aktivt del i
arbeidet med den nye adopsjonsloven som 
trådte i kraft juli 2018.

Visste du forresten at det var «angrefrist» 
for adoptivforeldre frem til 1986?  
Mer om dette og mye annet kan du lese 
på vårt nettsted www.adopterte.no.

Det finnes ulike medlemstyper;
enkeltmedlemskap for adopterte,
familie- og støttemedlemskap.

Om organisasjonen 
Adopterte ble stiftet i 2008, og er en lands-
dekkende frivillig medlemsorganisasjon.

Organisasjonen prioriterer medlemstreff
der samvær med andre adopterte står
sentralt. På disse treffene holdes også
medlemsmøter der vi kan invitere
relevante foredragsholdere, og der styret
kan informere om sitt arbeid.

For at flest mulig av våre medlemmer skal
få anledning til å være med på medlems- 
treffene, legges de til ulike deler av landet.

Adopterte har et lukket medlemsforum på 
Facebook, der vi i trygghet kan dele erfaringer 
og tanker med andre adopterte. Vi har i tillegg 
en åpen Facebookprofil, Adopterte, en  
Twitterkonto og en egen Instagramkonto 

Hvis dette høres interessant ut, besøk vår  
innholdsrike hjemmeside adopterte.no for 
mer informasjon og innmelding

Velkommen til oss!

http://www.facebook.com/adopterte
http://twitter.com/adopterte
https://www.instagram.com/adopterte_org/

