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B.

1.
Ville du ønske, at jeg ikke havde opsøgt dig?

2.
I det tilfælde at jeg flytter tilbage til Danmark:
a. Vil du blive skuffet?
b. Vil du blive lettet?

3.
Er du skuffet over, at jeg blev bortadopteret til Danmark og ikke til USA, 
som du altid har troet?

4.
I det tilfælde at du ikke havde bortadopteret mig: 
Hvilke konsekvenser forestiller du dig da, at det ville have fået for mine 
søstre, min far og dig?

5.
Elsker du min biologiske far?

6.
Ville du ønske, at du havde bortadopteret en af mine søstre i stedet for 
mig? Og hvis ja: Hvem?

7.
Hvis et forældrepar ikke har nogen sønner, er det ifølge traditionel 
koreansk tankegang kvindens skyld: Synes du, at det er berettiget at give 
kvinden skylden?

8.
Ser du ned på andre kvinder, der har bortadopteret et barn? 
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17.
Hvis jeg tilfældigvis møder dig sammen med en kollega: 
a. Vil du fortælle din kollega, hvem jeg er?
b. Vil du lyve om, hvem jeg er?
c. Vil du lade, som om du ikke kender mig?

18.
Er der ting, du ikke fortæller mig, fordi der altid er en tolk til stede, 
når vi kommunikerer? Og hvis ja: Hvilke ting?

19.
Forventer du, at jeg lærer koreansk? 

20.
I det tilfælde at jeg prioriterer andre ting frem for at lære koreansk 
(skrive, rejse m.m.): Vil du da kunne forstå min prioritering? 

Og hvis ja: Synes du, at folk har ret til at se ned på dig?  

9.
Hvis du ikke havde været fattig, dengang du bortadopterede mig: 
Ville du da have beholdt mig, selvom jeg ikke var en dreng?

10.
Har du fortalt mig sandheden om, hvorfor du bortadopterede mig?

11.
I det tilfælde at du havde beholdt mig: 
Ville der da have været råd til, at jeg fik en uddannelse?

12.
Hvilke værdier lægger du størst vægt på:
a. Materielle?
b. Kulturelle?
c. Menneskelige?
d. Åndelige?
e. Andre?

13.
Ser du gerne, at jeg hjælper dig økonomisk? 
Og hvis ja: Hvilket beløb vil efter din mening være passende?

14.
Hvordan forestiller du dig vores relation i fremtiden?

15.
I det tilfælde at jeg fortalte dig, jeg er lesbisk: 
Ville du da ikke længere se mig?

16.
Tror du, at du nogensinde røber for dine kollegaer, at du har 
bortadopteret et barn? 


