
Adoptionsnævnet" - ast@ast.dk 
Adoption og samfund - foreningen@adoption.dk 
Adoptionspolitisk Forum - info@adoptionspolitik.org 
Advokatrådet - postkasse@advokatsamfundet.dk 
Akademikerne - ac@ac.dk 
Amnesty - amnesty@amnesty.dk 
Ankenævnet for ATP - post@atp-anke.dk 
Ankestyrelsen - ast@ast.dk 
Arbejdsløshedskassen ASE - ase@ase.dk 
ATP - pote@atp.dk 
Business Danmark - sikkerjur@businessdanmark.dk 
Børnenes bureau - JFM@boernenesbureau.dk 
Børnerådet - brd@brd.dk 
BØRNESAGENS FÆLLESRÅD - bf@boernesagen.dk 
Børns Vilkår - bv@bornsvilkar.dk 
Centralorganisationernes Fællesudvalg - info@cfu-net.dk 
Danish International Adoption S/I - mail@d-i-a.dk 
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING - da@da.dk 
DANSK ARTIST FORBUND - artisten@artisten.dk 
DANSK ERHVERV - info@danskerhverv.dk 
Dansk Industri - di@di.dk 
DANSK JOURNALISTFORBUND - dj-hr@journalistforbundet.dk 
DANSK KVINDESAMFUND - sekretariat@danskkvindesamfund.dk 
Dansk Musikerforbund - dmf@dmf.dk 
Dansk Skuespillerforbund - dsf@skuespillerforbundet.dk 
DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING - ds@socialrdg.dk 
Dansk Teater - post@danskteater.org 
Danske Advokater - mail@danskeadvokater.dk 
Danske A-kasser - DAK@danskeakasser.dk 
Danske Arveretsadvokater - ser@danskeadvokater.dk 
Danske Familieadvokater - ser@danskeadvokater.dk 
Danske Regioner - regioner@regioner.dk 
Dare Danmark - formand@daredanmark.dk 
Datatilsynet - dt@datatilsynet.dk 
DELEBARN.DK ApS - info@delebarn.dk 
DEN DANSKE DOMMERFORENING - dommerforeningen@gmail.com 
Det Faglige Hus - A-kasse - info@detfagligehus.dk 
Fagbevægelsens Hovedorganisation - fh@fho.dk 
Fagligt Selskab For Sundhedsplejersker - lenepetersen@fs10.dk 
Familieretshuset - post@familieretshuset.dk 
FINANSFORBUNDET - post@finansforbundet.dk 
FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING - fa@fanet.dk 
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre - info@foreningenfar.dk 
Foreningen Mistet Barn - koordinator@mistetbarn.dk 
Forhandlingsfællesskabet - post@forhandlingsfaellesskabet.dk 
FORÆLDRE OG FØDSEL - kassereren@fogf.dk 
Forældre og Sorg - forening@spaedbarnsdoed.dk 
Frie Funktionærer - kontakt@frie.dk 
GARTNERI- LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - info@gls-a.dk 
IDA Ingeniørforeningen i Danmark - ida@ida.dk 
Institut for Menneskerettigheder -Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution - info@humanrights.dk 
Jordemoderforeningen - sek@jordemoderforeningen.dk 
Kommunernes Landsforening - KL@KL.DK 
Kompetencecenter for Amning - in@sundkom.dk 
KRISTELIG ARBEJDSGIVERFORENING - ka@ka.dk 
Kristelig Fagbevægelse KRIFA - pol.sekr@krifa.dk 
KVINDERÅDET - kvr@kvinderaad.dk 
KVINFO - kvinfo@kvinfo.dk 
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Landsforeningen Børn og Samvær - vb@boernogsamvaer.dk 
LANDSFORENINGEN FOR UFRIVILLIGT BARNLØSE - info@lfub.dk 
LEDERNE - Lederne@lederne.dk 
LGBT komiteen - komiteen@komiteen.dk 
LGBT+ Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - lgbt@lgbt.dk 
Mødrehjælpens Støtteforening - info@moedrehjaelpen.dk 
Producentforeningen - INFO@PRO-F.DK  
Red Barnet - redbarnet@redbarnet.dk 
Retspolitisk Forening - info@retspolitik.dk 
SMV Danmark - smv@smvdanmark.dk 
Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk - karen@lskommunikation.dk 
Sundhedskartellet - shk@sundhedskartellet.dk 
Tænketanken Adoption - info@taenketankenadoption.dk 
 Udbetaling Danmark - udbetalingdanmark@atp.dk 
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