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KAPITEL 1 
Akkreditering og generelle vilkår 
1.1 Akkreditering af Danish International Adoption (DIA) 

Social- og ældreministeren genakkrediterer den 1. januar 2022 Danish International 
Adoption (DIA) til at yde adoptionshjælp til adoptionsansøgere med bopæl i Danmark 
vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark. 

Tilladelsen til at yde adoptionshjælp gælder fra den 1. januar 2022 til og med den 30. 
juni 2025. 

Tilladelsen omfatter også adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne og Grønland. 
En ansøgning om fornyelse af tilladelsen skal være modtaget i Ankestyrelsen senest 6 
måneder før tilladelsens udløb, det vil sige den 31. december 2024. 

Disse vilkår udmønter tilladelsen og træder i kraft samtidig med tilladelsen den 1. januar 
2022. 

Akkrediteringsvilkårene finder også anvendelse på Ankestyrelsens bagudrettede tilsyn 
med den formidlingsvirksomhed, som blev udført af Glemte Børn, DanAdopt og AC 
Børnehjælp. DIA kan dog alene drages til ansvar i sager, hvor DIA har været involveret 
i formidlingsarbejdet og alene på grundlag af regler og vilkår, der var gældende på det 
omhandlede tidspunkt. 

1.2 Grundlæggende principper for at yde adoptionshjælp 

De overordnede rammer, når DIA yder adoptionshjælp, er lovgivningen og de 
grundlæggende principper ("policy") på adoptionsområdet både i Danmark og de lande, 
som organisationen samarbejder med, herunder internationale konventioner m.v. på 
området. 

Det gælder navnlig Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og 
samarbejde med hensyn til internationale adoptioner (Haagerkonventionen) 1 og FN's 
konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder (FN's Børnekonvention)2

• 

Primært skal DIA varetage barnets interesser og prioritere barnets bedste i arbejdet med 
barnets ret til en familie. DIA skal samtidig understøtte overholdelsen af det 

1 Konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, jf.

Bekendtgørelse af Konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale 

adoptioner (BKI nr. 125 af 4. december 1997). 
2 FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder, jf. Bekendtgørelse om FN's konvention af 20.

november 1989 om barnets rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992). 
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