Adoptionspsykologisk Selskab

Stiftende
generalforsamling
Der er kommet voldsomt fokus på det danske adoptionsområde oven på en række kontroversielle, højtprofilerede enkeltsager i medierne; en fokus, der har konsekvenser for den faglige tilgang til feltet: Praksis ændres, regler revideres, godkendelsessystemet forandres.
Det er stort set hele adoptionsområdet, der er til revision
blandt de involverede interessenter; kommuner, adoptionsorganisationer, statsforvaltninger, styrelser, ministerier osv.
Mange, ofte modsatrettede interesser ytrer sig og er i spil:
Fagpersoner med varierende teoretiske udgangspunkter;
forvaltninger på forskellige niveauer, adopterede og adoptivforældre; adoptionsorganisationer og biologiske forældre osv.
Det er i denne situation mere afgørende end nogen sinde, at
processen tilføres erfaringsbaseret, psykologfaglig, adoptionsspecifik viden. Området savner generelt en base af forskningsbaseret viden og psykologfaglig erfaring, på hvilken en
saglig debat i samfundet og en ligeværdig dialog blandt fagpersoner kan udspille sig. P.t. findes intet egentlig fælles forum, og begrebsapparatet savner bredde og konventioner,
for at en egentlig faglig identitet kan vokse frem.
På den baggrund tager vi initiativ til at etablere et fagligt selskab
under Dansk Psykolog Forening for psykologer, der arbejder med
adoptionsområdet.
Formålsbetragtninger:
• At fungere som faglig interessegruppe for psykologer i Danmark, der beskæftiger sig med og interesserer sig for adoptionsområdet samt de psykologiske problemstillinger, der
knytter sig hertil
• At skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og
udvikling af metoder inden for adoptionspsykologien.
• At medvirke til at højne kvaliteten af den faglige indsats
inden for området
• At styrke den professionelle identitet blandt psykologer, der
arbejder med adoptionsrelaterede områder
• At bidrage til forskningen på området ved aktivt at indgå i
dialog med relevante forskningsmiljøer
• At formidle den faglige udvikling inden for adoptionspsykologien
• At formidle viden og synspunkter over for offentligheden,
såvel i forvaltningssammenhænge som i den offentlige
debat
• At være et åbent forum for fagpersoner, som møder adopterede og adoptivfamilier i deres arbejde
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