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I en kronikk i BT 6. mai etterlyste jeg en åpen, fordomsfri og
kunnskapsbasert offentlig debatt om temaet adopsjon. 12. mai hadde Nina
Reiten Schjetne i Adopsjonsforums landsstyres kronikken «Adopsjon - av
kjærlighet» på trykk.

Uroer meg
Det som uroer meg mest med Schjetnes kronikk, er at hun direkte trekker
sin åtte år gamle sønn inn i debatten for å belegge sin argumentasjon. I
beste fall vil jeg karakterisere dette som etisk problematisk. Schjetne
fremsetter også følgende udokumenterte påstand: «I motsetning til Førsund
er jeg for adopsjon, både innad i Norge og internasjonalt».
Som adoptert og leder for foreningen Adopterte, en organisasjon som
representerer rundt 30.000 norskadopterte har jeg aldri vært, er ikke og
kommer heller ikke i fremtiden til å være i mot adopsjon, enten vi snakker
om nasjonal eller internasjonal adopsjon. Jeg tar det for gitt at Schjetne

omgående offentlig beklager denne grovt usanne påstanden, både overfor
meg personlig og foreningen Adopterte.

Opp til den enkelte
Blant våre medlemmer er det for øvrig like vanlig å søke sitt biologiske
opphav som det motsattte. Det viktige for oss er at vi har denne lovfestede
retten, og at den også skal gjelde våre barn. Om vi ønsker å bruke retten
eller ikke er opp til oss.
Adopsjonens pris
En annen til dels merkelig påstand Schjetne fremsetter er: «Det er viktig å
huske at alle adopterte, både de som er adoptert i Norge og de som er
adoptert fra utlandet i utgangspunktet er barnevernsbarn av en eller annen
grunn».
Høsten 2007 ble boken «Mødre uten barn» av journalist og forfatter BjørnSteinar Meyer publisert. Boken dokumenterer virksomheten til jordmor
Magnhild Lunder på Mysen og hennes samarbeid med ulike
adopsjonsformidlere. Virksomheten som ble drevet kan vanskelig kalles
barnevernsvirksomhet.

Forbilledlig
Våren 2012 hadde BT en forbilledlig artikkelserie om tilsvarende virksomhet
i Hordaland. Ingen som har lest artikkelserien vil kunne karakterisere
virksomheten som så solid ble dokumentert her som barnevernsvirksomhet.
Senest 4. mai i år stod den rystende historien om Rita som ble lurt til å
adoptere bort sitt barn på trykk i BT. En artikkel som med all tydelighet
eksemplifiserte virksomheten både ved fødehjemmet i Norheimsund og hos
adopsjonsaktørene ellers.

Uheldige og til dels ulovlige praksiser i tilknytning til utenlandsasopsjoner i
Danmark er nå godt kjent og doukentert. Nina Reiten Schjetne er med i
Adopsjonsforums landsstyre, en organisasjon med betydelig økonomiske
og personalmessige ressurser. Schjetne uttaler seg dessverre ikke mot
bedre vitende.
Schjetne etterlyser i kronikken bedre oppfølging av adoptivbarn fra
myndighetenes side, et synspunkt jeg absolutt støtter. I dette perspektivet
må det være tillatt å stille spørsmålet om myndighetens ønske å øke
muligheten til tvangsadopsjoner også kan ha islett av økonomiske
motivasjoner.

