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Adoptie
staat niet
gelijkaan
misbruik

et Haags Adoptieverdrag
van 1993 is gericht op het
scheppenvan normenen

I. lproceduresdiemisbruik
tegengaan en adopties onder correc-
te omstandigheden tot stand laten
komen. Er zijn nog altijd misstanden
op dit gebied,,maar de doelstelling
van hetverdrag, dat ruim tachtig lan-
den bindt, wordt in belangrijke mate
gerealiseerd.

Het kabinetvroeg de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugd-
bescherming (RSf ) onlangs om een
advies over een toekomstbestendig
adoptiestelsel in de lijn van het Haags
Adoptieverdrag. De Raad legde die op-
dracht n'aast zich neer. De RSf vindt
dat er te veel mis is met adoptie om
ermee doorte gaan. Kinderen zouden
alleen nog maar in het land van her-
komst mogen worden opgevangen.

De harde opstelling die de Raad
eind vorig jaar presenteerde, heeft
vrijwel iedereen die betrokken is bij
adoptie pijnlijk getroffen. De Raad
heeft met dit voorstel gekozen voor
het radicaal politieke standpunt dat
de afgelopen jaren is gepropageerd
door enkele felle tegenstanders, on-
derwie Pien Bos en HilbrandWestra
(O&D,2o januari).

Zij wagen terecht aandachtvoor
misbruik van internationale adoptie,
dat uiteraard overal waar het zich
voordoet zo krachtig en efficiënt mo-
gelijk bestreden moetworden. Maar
zij hebben volkomen ongelijk met
hun stelling dat internationale adop-
tie gelijk staat aan misbruik.

Een voortdurend terugkerend ar-
gumentvan de radicale oppositie te-
gen interlandelijke adoptie is de no-
tie van'aanzuigende werking'. Ook in
het advies van de RSJ speelt dit een
kardinale rol. De waag naar adoptie-
kinderen in rijke landen zou het aan-
bod van potentiële adoptiekinderen
uit arme landen opstuwen.

De feiten wijzen in een heel andere
richting. Wereldwijd is er de laatste
tien iaar iuist sprake van een sterke
afname van het aantal adoptiekinde-
ren! Een andere vertekening in het
advies van de P§f, betreffende de stel-
ling dat het welzijn van adoptiekinde-
ren te lijden zou hebben onderonvei-
lige gehechtheid, is afdoende weer-
legd in de bijdrage van de Leidse on-
derzoekers Femmie fuffer en Nenvan
Ifzendoorn (O&D,2 december). Eris
sterk en overtuigend bewijs dat adop-
tie iuist als een effectieve interventie
moet worden beschouwd.

De RSf presenteerthetvoorstel om
interlandelijke adoptie in Nederland
te verbieden als'ideaal scenario', om-
dat het uitzicht zou bieden op'betere
opvang in eigen land'. Merkwaardig
genoeg bevat dit scenario echter geen
enkele concrete suggestie hoe zo'n
betere opvang in landen als China en
Rusland dan gestalte zou moeten kii-
gen. Het doet denken aan de nieuwe
Amerikaanse president die vastvan
plan lijkt de recente zorgwetafte
schaffen zonder dat er enig idee be-
staat wat daarvoor in de plaats moet
komen enwelke verbeteringen dat
oplevert. Vooralsnog biedt de utopie
van'betere opvang in eigen land'de
miljoenen weeskinderen in de wereld
geen enkel reëel vooruitzicht op een
beter leven.
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