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  I 
efteråret 2012 var jeg i Seoul for at 
interviewe koreanske adopterede, der har 
valgt at re-migrere til Sydkorea. Under 
mit ophold opsøgte jeg organisationen 
Holt Children Services, som har formid-

let størstedelen af de op mod 200.000 transna-
tionale adoptioner af koreanske børn, som har 
fundet sted siden 1950’erne. Organisationen 
blev oprindelig grundlagt af amerikaneren 
Harry Holt, en evangelisk landmand, som 
i årene efter Koreakrigen rejste til Sydkorea 
for at adoptere otte børn. I dag bliver Holt 
Children Services markedsført som en af 
verdens førende velfærdsorganisationer.

Hos den koreanske afdeling af Holt Children 
Services stødte jeg på et interessant slogan: 
Founded by love. Sloganet fortæller en historie 
om, hvordan organisationen blev grundlagt 
– nemlig af kærlighed. Med udpegningen af 
kærlighed som organisationens entreprenør 
udviskes både Sydkoreas moderne historie og 
Harry Holts kristne altruisme. Men mest af 
alt iværksætter sloganet en magtfuld associa-
tion mellem adoption og kærlighed, som gør 
det vanskeligt at forholde sig mere kritisk til 
adoption. For hvem ønsker at stå i opposition 
til kærligheden?

At lirke ved kærlighedens logikker og politik-
ker er ikke desto mindre blevet et centralt pro-

jekt i den internationale tradition for kritisk 
adoptionsforskning, som er vokset frem gen-
nem de seneste 15 år. For kærlighed optræder 
på mange måder i et felt som adoption. 

De biologiske forældres godhed
Når man følger den igangværende adoptions-
debat, som buldrer gennem de danske medier, 
så rummer den mange beskrivelser af adoptiv-
forældrenes kærlighed til deres adoptivbørn. 
Det er dog ikke kun adoptivforældre, der ita-
lesættes som kærlige og investerede i at elske 
deres børn. Det gælder i stigende grad også 
for de biologiske forældre. Dette vidner om et 
lille skift. Tidligere har de biologiske forældre 
været fraværende både i nyhedsmediernes 
dækning af adoption og i den sparsomme 
danske adoptionsforskning, som primært har 
fokuseret på de adopterede. 

I 2012 kom den adoptionsformidlende or-
ganisation, DanAdopt, under voldsom kritik 
for ikke at håndtere adoptioner fra Etiopien 
på et etisk forsvarligt grundlag. Medierne 
har siden bragt en lang række historier om 
børnehøstere, falske dødsattester og mani-
pulation af børns identiteter. DanAdopt har 
forsøgt at imødegå kritikken, blandt andet 
gennem udtalelser og pressemeddelelser, og 
her bliver den biologiske forælders kærlighed 
italesat på forskellige måder: »Barske vilkår, 
og at skulle opgive at varetage sit barns behov 

er en tragisk situation og blandt de sværeste, 
et menneske kan blive udsat for. Det kræver 
i den grad kærlighed til sit barn og evnen at 
kunne tilsidesætte egne behov at træffe den 
beslutning« (DanAdopt, 30.7.12). 

Koblingen af den biologiske forælders kær-
lighed og bortadoption er interessant. I citatet 
bliver det at afgive et barn fremstillet som den 
sværeste beslutning, et menneske kan komme 
ud for. At bestemme sig for bortadoption viser 
derfor, hvor stor en kærlighed den biologiske 
forælder føler for sit barn, og at forælderen er 
i stand til at tilsidesætte egne behov. Afgivelse 
af et barn bliver med andre ord til en slags 
kærlighedshandling og et bevis på den biolo-
giske forælders uselviske karakter. I den kær-
lighedslogik, som her træder frem, kommer 
den biologiske forælders godhed til at afhænge 
af afgivelsen af barnet . Omvendt må man for-
stå det at holde fast på barnet som en selvisk 
handling. Mest af alt skaber konstruktionen af 
bortadoption som en kærlighedshandling en 
moralsk platform for det at adoptere: Barnet 
bliver til en kærlighedsgave.

Dette rejser interessante spørgsmål til den 
kærlighedsrelation mellem adoptivforældre og 
adopterede, som adoptionsprocessen har for 
øje. Hviler denne kærlighed på en præmis om, 
at adopterede skal skrive sig ud af en imaginær 
kærlighedsrelation til deres biologiske forældre 
– altså at denne kærlighed skal afvikles? Eller 
hviler kærligheden mellem adoptivforældre 
og adopterede snarere på, at den adopterede 
netop skal gengælde en imaginær kærlig-
hedsrelation til den biologiske forælder – en 
relation, hvor valget om at bortadoptere 
vel at mærke fremstilles som det ultimative 
bevis på kærligheden? Måske er dette ikke et 
spørgsmål om enten-eller; såvel afvikling som 
gengældelse af (denne specifikke) kærlighed 
til den biologiske forælder centraliserer nemlig 
relationen mellem adoptivforældre og barn.

Kærlighedens forstyrrelse
Men kærligheden gør sig også gældende på 
andre måder. Spørgsmålet om den adoptere-
des tilknytning til adoptivfamilien er eksem-
pelvis blevet et altafgørende tema for mange 
aktører på adoptionsområdet. En vellykket 
tilknytning anses ikke bare som vigtig for 
barnets udvikling, men også som afgørende 
for kærligheden mellem adoptivforældre og 
adopterede. Forskning fra USA tyder på, at 
tilknytning i højere grad end tidligere gøres 
til genstand for terapi og andre former for 
intervention.

Spørgsmålet om den adopteredes poten-
tielt problematiske tilknytning har især den 
slagside, at problemet ofte og meget entydigt 
forklares som et resultat af omsorgssvigt og 
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»Founded by love« er en adoptionsorganisations slogan og et 
eksempel på, at kærlighed præger italesættelsen af adoption. 

Men er adopterede børn kærlighedsgaver? 
Lene Myong går bag om kærligheden i den aktuelle 

adoptionsdebat og viser, at kærlighedens logikker har en pris.
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traumer, der er indtruffet før adoptionen. 
Derfor skal barnets tilknytningsevne repareres 
og kompenseres efter adoptionen, så adop-
tivfamiliens kærlighed ikke risikerer at bryde 
sammen. En sådan diskurs er taknemmelig, 
når det handler om at formulere politiske 
krav. En interesseorganisation som Adoption 
& Samfund, der primært repræsenterer adop-
tivforældre, argumenterer eksempelvis for 
nødvendigheden af flere midler til post adop-
tionstilbud og massiv hjælp fra psykologer 
og pædagoger til at understøtte tilknytning i 
adoptivfamilien.

Tilknytning og særligt forholdet mellem 
tilknytning og kærlighed fortjener dog at blive 
behandlet på mere kritisk vis. Forenklede 
forestillinger om, at yngre adoptivbørn pr. 
automatik bliver splittede og forvirrede af 
kontakt med deres biologiske familier, og at 
man i stedet bør satse på at producere primær 
tilknytning til adoptivfamilien, lever i bedste 
velgående. Spørgsmålet er nærmere, hvilke 
idealer om kernefamilie, omsorg, ejerskab og 
fysisk kontakt kærligheden nærer sig ved? Og i 
hvor høj grad man forventer, at adoptivbarnet 
skal assimilere sig til disse kærlighedsidealer, 
før det genkendes som tilpas tilknyttet? 

Hvis adoption hviler på en forventning om, 
at den adopterede skal indgå i en helt bestemt 
kærlighedsøkonomi, som både subjekt og ob-
jekt for kærligheden, hvad bliver så prisen for 
at afvise eller ikke at kunne leve med denne 
kærlighed?

 
Kærligheden til adoption
Den kritiske adoptionsforskning og adopti-
onsaktivisme, som i disse år finder stærkere 
fodfæste i Danmark, spørger ind til, hvordan 
man fra samfundets side forvalter liv gennem 
adoption – og hvilke interesser der er på spil i 

forhold til at fastholde lige præcis denne form 
for livsforvaltning frem for at satse på andre 
typer af intervention og strukturel forandring. 
I den forbindelse bliver det helt centralt at 
undersøge associationerne mellem adoption 
og kærlighed. Ikke for at finde ud af, hvad 
kærligheden er, eller hvem den tilhører – men 
nærmere for at forstå, hvad den gør, og med 
hvilke effekter den distribueres. For når man 
på kritisk vis får øje på de forskellige former 
for kærlighed, som strukturerer et felt som 
adoption, bliver man samtidig klogere på de 
politiske projekter, som adoption bliver en 
del af, og hvorfor der i samfundet opbygges 
så stærke investeringer i – og kærlighed til – 
netop adoption.  

»Tidligere har de biologiske 
forældre været fraværende 
både i nyhedsmediernes 
dækning af adoption og 
i den sparsomme danske 
adoptionsforskning, som 
primært har fokuseret på 

de adopterede. «
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TilKnYTTeT?
Mange aktører på adoptions-
området ser den adopteredes 
tilknytning til adoptivfamilien 

som et altafgørende tema. Men 
hvad med tilknytning til den 

biologiske familie? Hvor meget 
skal adoptivbarnet assimilere sig, 

før barnet er tilpas tilknyttet?
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