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Adoption - En kærlighedsgestus eller udnyttelse af fattige lande?
DIS - Danish Institute for Study Abroad afholder panel debat om emnet ”Adoption” med prominente
panel deltagere indenfor emnet. Kom og hør panel debatten, der foregår på engelsk.
“Every child has a right to grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and
understanding” - UN’s Rights of the Child
Mere end 500 børn bliver adopteret fra udlandet til Danmark hvert år. De opfylder for mange danskere en
drøm om at blive forældre og børnene bliver en del af en omsorgsfuld familie.
Men nogle gange går det galt……
Katrine W. Kjærs kontroversielle dokumentarfilm, “Mercy Mercy – Adoptionens pris”
har affødt en voldsom debat i Danmark om disse spørgsmål. Er internationale adoptioner udtryk for
kærlighed eller er børn i fattige lande "købt" af voksne i rigere dele af verden?
Dette er nogle af spørgsmålene, som tages op i panel diskussionen.
Deltag i DIS’ Sociologi Program for en screening af Mercy, Mercy og en diskussion med instruktøren,
forskere og adopterede, da de tager etiske dilemmaer op omkring international adoption.
Foruden Katrine W. Kjær (film instruktør), deltager i panelet Lene Myong (adjunkt, Århus universitet), Maja
Lee Langvad (forfatter Find Holger Danske), og Robert Jonasen (konsulent for NSAB og leder af
forberedende kurser for adoptivforældre).

Panel diskussionen foregår:
Tid: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 18-20.30
Sted: Studiestræde 6, Anneks A
Yderligere information
DIS - Danish Institute for Study Abroad
Vestergade 5-7, 1456 København K
Presseansvarlig Christian Palvad, 33 11 01 44.
Debat arrangør Helle Rytkønen, tlf. 42 46 54 66.
www.dansk.dis.dk
Kort om DIS
DIS - Danish Institute for Study Abroad er en selvejende, non-profit uddannelsesinstitution. DIS er
internationalt højt respekteret og har siden 1959 undervist amerikanske universitetsstuderende. DIS
undervisningsprogram udbydes i samarbejde med en lang række topkvalitets universiteter over hele USA,
der har indgået partnerskabsaftaler med DIS. DIS programoplysninger: klik på www.DISabroad.org

