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Ny håndbog giver adopterede det, Katrine selv manglede
Dato: 09-06-2022

Katrine Tegisti brugte sine første tre år i Etiopien før hun blev adopteret af en dansk familie. Nu deler hun 
ud af de tanker, hun har med sig fra en opvækst, hvor hun selv kunne have brugt en håndbog om adoption. 

Adoption kan være et svært emne at forholde sig til, derfor har Katrine 
Tegisti skrevet en håndbog til alle, der har interesse for at forstå mere om 
adoption og de facetter, emnet rummer. Der er mange politiske interesser 
forbundet med adoption, derfor nedbryder Tegisti stereotyperne og giver 
en kortfattet og nemt overskuelig håndbog om emnet til alle, der vil vide 
mere om adoption. Det er en faktuel bog, der gør op med statistikker og 
fremlægger alle de aspekter, som den uvidende læser måske ikke havde 
overvejet i forbindelse med tanker om adoption. Bogen rummer alle de 
informationer, hun selv kunne have haft glæde af i sin opvækst. 

Dette er en håndbog for folk, der er adopterede eller interesserede i emnet 
adoption.

”Baggrunden for at skrive håndbogen var at give adopterede venner 
muligheden for let og enkelt at få et overblik over adoptionsområdet. Det er 
et til tider tungt og kompliceret emne, og håbet er, at flere adopterede får 
en bedre forståelse af sig selv, og at håndbogen kan give argumenter til de 
diskussioner, som adopterede ofte møder i hverdagen.” – Katrine Tegisti

I håndbogen undersøges bl.a. adoptionstyper og -motiver, den dobbelte 
identitet samt statistik på området. Bogen inkluderer også en historisk 
tidslinje over adoptionens juridiske og politiske udvikling.

Formålet med ”Håndbog om adoption” er ganske enkelt at give læseren en 
mulighed for at blive klogere på adoption.

Om forfatteren
Katrine Tegisti er født i 1998 i Etiopien. Hun blev adopteret i en alder af ca. 
2 ½-3 år. Hun er vokset op på Frederiksberg hos en enlig mor. Hun har en 
bachelor i historie fra Aalborg Universitet, og i sin fritid er hun næstformand 
for Adoption og Samfund Ungdom.

Forfatteren stiller gerne op til interviews.
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