Mens vi
venter…

Julen 2017

Kjære alle dere som venter!
Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.
Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i julen, vil vi sørge for å ha en bemanning som
sikrer saksgangen på alle land. Så selv om den vanlige saksbehandleren ikke nødvendigvis er til stede,
kan søkerne være trygge på at det alltid er noen som vil ivareta deres sak. Mellom jul og nyttår har
Verdens Barn åpent hverdager fra kl. 10 til kl. 14.

Oppfølgingsrapporter
Vi vil benytte anledningen til å minne alle om at dere har en jobb å gjøre også etter at barnet har
kommet hjem. Heldigvis ønsker myndigheter og omsorgspersoner i barnas opprinnelsesland å vite
hvordan det går med barna etter at adopsjonen er gjennomført. Å skrive oppfølgingsrapporter om
barnet i tråd med hvert lands regelverk er derfor et absolutt krav til søkerne.
Som vi alle vet, er det flere parter i en adopsjonsprosess. Det er en tung og ansvarsfull beslutning som
tas når myndigheter i ett land aksepterer at barna adopteres til en ny familie i et annet land. Dette
gjøres i tillit til at barna skal få det best mulig i sitt nye hjemland. De trenger tilbakemeldinger om
hvordan det går med barnet, og de trenger å få bekreftet at adopsjonen virkelig er til barnets beste.
Dersom rapportene uteblir, kan adopsjoner fra enkelte land opphøre. Vi vil derfor minne om at alle
som adopterer barn fra utlandet er forpliktet til å skrive de oppfølgingsrapportene som kreves i
barnets opprinnelsesland, slik at samarbeidet kan fortsette og nye barn kan få en ny familie i Norge
også i fremtiden.

Vi ønsker alle en riktig fin juletid!
Hilsen oss i Verdens Barn
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Vil du vite mer om adopsjon?
Vi inviterer til informasjonsmøte!
Møtet vil bli holdt i Verdens Barn sine lokaler i
Frognerveien 10 i Oslo, tirsdag 16. januar kl. 18.
Her kan du få svar på det meste du lurer på om adopsjon.
Gjennom tekst og bilder vil du kunne få litt innblikk i
adopsjonsarbeidet fra noen av våre samarbeidsland,
samt få oppdatert informasjon om blant annet ventetider.
Møtet er uformelt, og det blir mulighet til å stille spørsmål
om adopsjonsprosessen og landene vi samarbeider med.

VELKOMMEN!
Hilsen alle oss i Verdens Barn

Mens vi venter…

Julebrev fra Verdens Barn 2017

THAILAND
Hittil i år har fem barn kommet fra Thailand til sin nye familie i Norge. Ytterligere ett barn kommer
hjem før jul. To disse av barna adopteres via DCY, de øvrige via HSF.
Vi har hittil i år mottatt ni tildelinger fra HSF, og to via DCY.
Søknader via sentralmyndighetene (DCY)
Seks familier har sin søknad hos DCY i påvente av tildeling. Forrige tildeling var i juli 2017.
Vi minner om at selv om tildelingene fra DCY ofte kommer til de som har ventet lengst, kan det også
unntaksvis skje at det ikke gjør det. Dette er ofte vanligst om det er flere familier som har sendt
søknaden sin noenlunde innenfor samme tidsrom. Det kan også skyldes ulike godkjenningsrammer,
eller personlige ressurser som matcher best akkurat det barnet som til enhver tid trenger ny familie.
Antatt ventetid er fortsatt ca. tre år for de av våre søkere som har ventet lengst. For søknader sendt
fra 2016 er imidlertid ventetiden anslått å gå ned. Søknader som er mottatt hos DCY etter 2016 kan
forvente ca. 2 år til tildeling. Det er meget god kapasitet til å ta imot nye søkere.
Ettersom ventetiden er beregnet ut fra når søknaden er mottatt hos DCY (gå ut fra ca. 3 måneder
etter den er sendt Thailand), er det viktig å få sendt ned søknaden så raskt som mulig etter
godkjenning. Vi ber derfor søkere som skal sende søknad til DCY om å kontakte oss når
sosialrapporten er klar for underskriving. Dere vil da få liste fra oss over hvilke dokumenter som må
innhentes for den thailandske delen av prosessen.
Antatt tid fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Selve oppholdet tar vanligvis ca. 10 dager.
Søknader via HSF
Forrige tildeling var i desember 2017. Sju par har sin søknad om adopsjon hos HSF og venter på
tildeling. Ytterligere ni familier vet hvilket barn de skal adoptere. Fem av disse har fått reisebeskjed.
Med ett unntak, har alle familiene som har fått tildeling hittil i år, ventet 36- 38 måneder før tildeling
forelå. De av våre søkere hos HSF som allerede har ventet to år eller mer, må innstille seg på
tilsvarende ventetid før tildeling. Noen kan også vente lengre. Den familien på ventelisten som har
ventet lengst nå, har ventet i ca. 41 måneder.
Vi har relativt få søkere hos HSF. Ventetiden er derfor anslått til å gå ned for nye søkere. Dess kortere
man har kommet i adopsjonsprosessen mot Thailand, dess større sjanse er det for at man vil få en
betraktelig lavere ventetid enn de som er i motsatt ende av prosessen i dag. Vi anslår at de fleste nye
søkere vil få tildeling 6-12 måneder etter godkjenning.
Litt om ventetid til hentereise
Familiene som har fått reisebeskjed hittil i år, har, som i fjor, ventet 7- 13 måneder fra tildeling til de
er i Thailand på hentereise. Store individuelle forskjeller med andre ord.
De aller fleste har i år ventet 11-12 måneder fra de fikk tildeling til de reiste til Thailand. Nå har
prosessen imidlertid gått betydelig raskere i to saker. Disse to familiene vil ankomme Thailand like før
det har gått syv måneder fra tildeling.
Antatt ventetid fra tildeling til hentereise fremover anslås til 7-12 måneder for de fleste. Unntaksvis
kan det ta kortere, eller lengre tid.

Mens vi venter…

Julebrev fra Verdens Barn 2017

De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Selve oppholdet rundt
overtakelsen tar ca. 10 dager.

Dette er gjengen hos HSF som arbeider med adopsjon og etteradopsjon:

Fra venstre:
Namphung Pleumsoot, adopsjonssekretær, Nuttanan Thanasrikitipong (Nat); sosialarbeider adopsjon,
Goranid Sudmee (Tuk); direktør for adopsjons- og etteradopsjonsprogrammet, Patchareewan Amasiri
(Pat); senior sosialarbeider, Thikampon Soawiboon (Jaii); sosialarbeider adopsjon og etteradopsjon,
og Wanida Panyasing (Kate); sosialarbeider adopsjon.
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SØR-KOREA
Det har kommet hjem 21 barn fra Sør-Korea i år. Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til hentereise i
disse sakene har ligget på 10.5 måneder. Det er fint å kunne konstatere en fortsatt positiv trend med
nedadgående ventetid. Gjennomsnittlig ventetid i 2016 lå på 14 måneder, mot 21 måneder i 2015.
Med bakgrunn i dette beholder vi dagens estimat på 9-12 måneder. Det vil alltid kunne være de som
venter både kortere og noe lengre.
19 par har fått vite hvilket barn de kan få adoptere, hvorav de siste tre nå i desember. Med fortsatt få
søkere beholder vi estimatet på ca. 3 til 10 måneder fra godkjenning til tildeling.
Verdens Barn har i flere år forsøkt å rekruttere flere søkere til Sør-Korea, men den lange ventetiden
etter tildeling gjør det vanskelig. Ventetiden startet å øke i 2008, da myndighetene innførte et
kvotesystem som begrenser hvor mange barn som får reise ut av landet hvert år. Før de startet denne
praksisen hadde ventetiden i mange år ligget på 2-4 måneder. Ventetiden økte ytterligere i 2012 da
det ble innført domstolsbehandling av adopsjonssaker.
Før den lange ventetiden oppstod, var Sør-Korea av mange grunner et populært land å adoptere fra.
Landet har en svært god fosterhjemsomsorg, og barna får tett medisinsk oppfølging. Selv om barna
nå er minst 6 måneder ved frigivelse for utenlandsadopsjon, og ventetiden til hentereise er lang, så er
barna likevel ganske små ved hjemkomst sammenlignet med mange andre land. Blant de 21 barna
hjem i år var 20 under 2 år ved ankomst, og flere rundt 15-18 måneder.
Det er fullt forståelig at flere vegrer seg for å velge et land der man må vente så lenge på å få hente
barnet. Vi håper likevel at flere kan vurdere Sør-Korea som et alternativt land å adoptere fra. Ta
gjerne kontakt med Una Sveen på 22595203/una@verdensbarn.no for mer informasjon. Et eventuelt
bytte av land er ingen komplisert prosess, og det er ikke nødvendig med flere samtaler med
fosterhjemtjenesten.

Innhenting av dokumenter etter godkjenning - viktig!
Ved godkjenning i Bufetat blir man bedt om å starte med innhenting av dokumenter med en gang.
Det er svært viktig at man følger denne anmodningen ettersom alt skal være klart ved tildeling, og
denne ventetiden er for enkelte veldig kort. Man må være mentalt forberedt på en ventetid i øvre
sjiktet, men når det gjelder dokumentene kan man ikke innta samme innstilling. Vi ønsker for våre
søkere at de skal få hente hjem barnet sitt så raskt som mulig. Men det som man først og fremst må
ha i tankene, er det konkrete barnet som faktisk kan få en lengre ventetid dersom man må bruke tid
etter tildeling på å innhente dokumenter. Barnet har allerede bodd mange måneder i fosterhjem, og
selv om barna har det veldig bra der, så bør tilknytningen til de nye foreldrene skje på et så tidlig
tidspunkt som mulig. Det er også viktig at vår samarbeidspartner i Sør-Korea får erfare at alt gjøres for
å få barna raskest mulig til Norge.
Som kjent må alle barna må få utstedt en utreisetillatelse (EP-emigration permit) fra Ministry of
Health and Welfare (MoHW) før de kan reise til sine nye foreldre i utlandet. Deretter må saken
behandles av domstolen. Hva ventetiden etter tildeling ender på for det enkelte søkerpar vil avhenge
av antall og hyppigheten på behandlingen av utreisetillatelser i perioden etter at man selv har fått
tildeling, antall par som venter på innsendelse ved det aktuelle tidspunkt, saksbehandlingstiden, samt
rekkefølgen innsendelsene skjer i. Så kommer saksbehandlingstiden hos domstolen oppå dette. Ulik
status for hvert enkelt søkerpar med hensyn til disse variablene gir til dels store utslag på ventetiden.
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Det eneste stedet der man har mulighet til å påvirke ventetiden, er ved innsendelse til MoHW. Vi har
opplevd at saker har blitt sendt inn kun 4 uker etter tildeling. En så rask innsendelse betinger at alt av
dokumenter er klart ved tildeling, for etter tildeling trenger Holt minst 2-3 uker på å oversette
dokumentene til koreansk. Selv om man er rask, kan det likevel være at man må vente i flere
måneder før saken kan sendes inn. Men ved å ha dokumentene klare, er det i alle fall en mulighet for
å gjøre ventetiden for barnet så kort som mulig hvis anledningen skulle by seg.
Status
Blant de om lag 50 søkerparene registrert på Sør-Korea, er det 16 som har fått tildelt et barn som de
venter på å få hente hjem til seg. 14 har mottatt godkjenning fra Bufetat, og venter på tildeling, mens
de resterende er under utredning.
Blant de 16 tildelte ligger seks saker hos domstolen, hvorav ett par venter på reisebeskjed mens de
andre venter på tildeling av rettsdato. De aktuelle parene fikk tildeling i perioden mai til august i år.
Tre saker er til behandling hos MoHW, mens syv par venter på innsendelse.
Saksbehandlingstid
Det er store forskjeller i saksbehandlingstiden hos MoHW. I år har den ligget på mellom 5 og 11 uker,
men vi har tidligere opplevd opp mot 16 uker. Det vil ikke bli sendt inn noen flere saker i år, men Holt
har fått signalisert at det kan bli sendt inn noen saker i januar. Vi minner om at innsendelsene ikke
nødvendigvis skjer kronologisk og i henhold til tildelingsrekkefølgen.
Når det gjelder domstolen, så er det mest vanlige at rettsmøte finner sted mellom ca. 2.5 og 4
måneder etter at saken er sendt til domstolen. Det kan gå kjappere, og for paret som venter
reisebeskjed tok det kun 7 uker fra saken ble sendt til domstolen til de måtte befinne seg i Seoul. I et
flertall av sakene kan søkerne overta omsorgen for barnet mellom 4 og 6 uker etter rettsmøte har
funnet sted, mens noen få kan få en ventetid på 8-10 uker.
Vi pleier ikke å få noen varsler underveis om når det er forventet at man får tildelt rettsdato. Man får
som regel vite om rettsdatoen 3-4 uker i forkant av at man må befinne seg i Seoul, men man kan
unntaksvis få noe kortere varsel evt. noe lenger.
Barnas helse
Vi har sett en økende andel barn med spesielle behov som blir tildelt fra Sør-Korea. I disse sakene blir
det vanligvis sendt en forespørsel til alle godkjente søkere, så kan de som er interessert melde seg.
Imidlertid hender det at barn med helseanmerkninger blir matchet av Holt til en konkret familie.
Dette er i hovedsak barn som har en normal utvikling, men som kan ha en økt risiko for særskilt
oppfølging senere i livet. De fleste av disse sakene må godkjennes av Faglig utvalg for adopsjonssaker.
I slike tilfeller tar vi kontakt med den aktuelle familien og spør om de er åpen for å vurdere å adoptere
barnet. Familien kan da velge om de vil vite mer, eller om dette ikke er aktuelt. Om familien velger å
vente på en ny tildeling, så er dette noe Holt har stor forståelse for. Det er ikke til barnets beste at
familien påtar seg større omsorgsoppgaver enn de har kapasitet til.
Holt legger stor vekt på å forsøke å få så mye informasjon som mulig fra biologisk mor om
svangerskapet, og ber om at de er ærlige om for eksempel bruk av alkohol eller andre rusmidler. At
biologisk mor kan ha drukket alkohol under svangerskapet er noe alle søkere må være forberedt på,
også i saker der dette ikke er beskrevet i barnets bakgrunnsdokumenter.
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SØR-AFRIKA
I 2017 har det kommet hjem 15 barn hjem fra Sør-Afrika. Det betyr at det i 2017 ble gjennomført flere
adopsjoner enn i 2015 og 2016, og alt tyder på at vi vil ligge på samme nivå også i 2018.
I begynnelsen av 2017 ble barn nummer 200 adoptert fra Sør-Afrika til Norge gjennom Verdens Barn.
Dette var nok en milepæl, mye har skjedd fra de to første barna kom hjem til sine nye familier i
desember 2003.
Den nye adopsjonsloven som kom i 2012 har endret mye, men det er først nå vi ser at systemet
begynner å fungere slik det var tenkt. Lederen for NorSA, Marietjie Bezuidenhout, var nylig på besøk
hos oss. De samarbeider tett med både ABBA og ProCare.
I Cape Town har antall innenlandsadopsjoner økt, men samtidig har antall barn som trenger en ny
familie også økt. Stadig flere barn blir tatt hånd om og får mulighet til å vokse opp i en ny familie,
enten innenlands eller i et nytt land.
Livet for mange av de biologiske mødrene kan være vanskelig, og det er kjent at forholdene til
biologisk mor under svangerskapet også kan påvirke barnet. Ettersom vi vanligvis har god informasjon
om de biologiske mødrene (og noen ganger fedrene), vet vi mer om disse barnas bakgrunn enn hva
man vet om for eksempel hittebarn.
Sosialarbeidere i Sør-Afrika forteller blant annet at mangelfull ernæring og dårlige levevilkår ofte kan
føre til at barnet blir født med lav fødselsvekt, eller blir født for tidlig. Dette er en av grunnene til at vi
har hatt mange premature barn som har blitt tildelt de siste årene.
De fleste tildelingene skjer blant de som har ventet lengst, men vi har også hatt flere eksempler på at
søkere et stykke ned på listen har fått tildeling.
Hentereiser i Sør-Afrika er planlagt på en slik måte at det legges opp et fast program, og at man i
løpet av tre uker har gjennomgått og sluttført adopsjonen. Vanligvis ankommer man Sør-Afrika en
torsdag eller eventuelt fredag morgen. Fredagen gjennomgår en sosialarbeider fra ABBA programmet
sammen med familien. I de fleste tilfellene skjer overtakelsen den påfølgende mandagen.
Barnet overrekkes av fosterfamilie eller andre omsorgspersoner for barnet. Representanter for ABBA
er til stede ved overrekkelsen. Deretter får man litt tid alene med barnet. Så kommer fostermor eller
andre som har kjennskap til barnet, og man gjennomgår nøye barnets bakgrunn, personlighetstrekk,
vaner osv. Man utveksler gjerne gaver, og adoptivforeldre får noen ganger et fotoalbum om barnets
første tid frem til overtagelsen.
Rettsmøtet skjer vanligvis to eller tre dager etter at man har overtatt omsorgen for barnet. Under
rettsmøtet blir man stilt noen enkle spørsmål av dommeren. Det er en høytidsstund, og man skal kle
seg formelt.
Resten av oppholdet venter man på at rettsdokumentene skal skrives ut og signeres, og deretter skal
det utstedes norsk pass. Søknaden sendes via den norske ambassaden i Pretoria, og passet utstedes
ved Det norske konsulatet i Cape Town. ABBA sørger for at denne prosessen går som den skal.
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Profilen
Sørafrikanske myndigheter krever ikke mange adopsjonsdokumenter sammenlignet med andre land.
Spesielt for Sør-Afrika er imidlertid deres ønske om at vordende adoptivforeldre skal lage en
presentasjon av seg selv; en ”profil”.
Noen spør seg hvorfor dette er nødvendig, når de allerede har fått utarbeidet en sosialrapport. Som
svar på dette sier ABBA at de ønsker å lese søkernes egen presentasjon av seg selv, en mer personlig
vurdering slik de ser seg selv. Utgangspunktet for profilen er at man ønsker å gi vordende foreldre en
mulighet til å presentere seg selv for vordende biologisk mor, evt. til sosialarbeidere som skal finne
den best egnede familien til det enkelte barn. Biologisk mor vil få velge mellom flere profiler. I de
tilfelle der biologisk mor ikke er kjent vurderer sosialarbeidere profilene sammen med
sosialrapporten, i forsøk på å finne en best mulig ”match” av foreldre til barn.
Det er ikke krav om et standard oppsett for en profil. Man ønsker at søkere i mest mulig grad finner
en presentasjonsform som de føler er riktig for seg. Vi har sett mange profiler; og vi vet at det er våre
søkere bruker mye tid og flid på å lage disse. Noen velger å sette i gang med å utforme profilen før de
er blitt godkjent av norske myndigheter, mens andre venter til etter godkjenning.
Profilen skrives på engelsk. Dette skal være en personlig fremstilling av dere. Rikelig bruk av bilder,
postkort osv. for å visualisere teksten er vanlig. De fleste tar utgangspunkt i fotoalbum eller en bok
uten tekst. Denne fylles så med tekst og bilder om og av dere.
Noen lager et billedalbum med tekst under det enkelte bilde, noen skriver et brev til biologisk mor,
som legges ved som en innledning til albumet. Her er det stor variasjon!
Tenk dere at dere presenterer dere for biologisk mor. Hva vil hun vite? Trolig ønsker hun få rede på
mest mulig om hvem dere er, personlighetstrekk, interessefelt, hva slags liv dere vil kunne tilby
barnet? Hva gjør dere i fritiden? Hvordan ser dere ut? Er dere mye sammen med venner og familie?
Hva særpreger dere? Liker dere å være mest ute eller inne? Hva jobber dere med? Hva slags hus bor
dere i - og hvordan er omgivelsene; bygd eller by? Får barnet eget rom; hvordan ser det ut? Er det
andre barn i området? Hva med Kirken og tilhørigheten til den?
Hva er motivasjonen for å adoptere fra Sør-Afrika? Hvordan tenker dere livet som adoptivforeldre til
et barn fra Sør-Afrika? Hva tror dere at dere kan tilby barnet? Alt dette er ment som forslag; det er
opp til dere selv hvordan dere ønsker å lage presentasjonen.
Hvordan skal dere organisere alt dette? Det letteste er nok å inndele presentasjonen i noen
”kapitler”: Ta det gjerne i kronologisk rekkefølge fra dere møtte hverandre og frem til i dag. For
eksempel:
· Hvem er hun og han - evt. biologiske barn
· Hvordan ble dere kjent
· Bryllup
· Familien deres
· Bolig og området dere bor i
· Kirken
· Fritid
· jobb
… og sikkert mye annet som kan være av interesse.
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Juleferie
I Sør-Afrika er julen en høytid, på samme måte som her i Norge. Kirken
og kristne tradisjoner står sterkt i Sør-Afrika, så julen er viktig for
mange sørafrikanere.
I tillegg er jula den varmeste tiden på året, så i Sør-Afrika er det
fellesferie (sommerferie) fra midten av desember og til og med den
første uka i januar.
Det innebærer at det vil være minimal aktivitet i denne perioden. Vi
har fått vite fra ABBA at fra andre uka i januar vil det være full
aktivitet. ABBA sørger imidlertid for å ha en minimumsbemanning på
kontoret helt fram til jul, og fra 2. januar, så viktige beskjeder vil
uansett bli formidlet.
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KINA
I 2017 har to familier kommet hjem med sitt nye familiemedlem fra Kina, mer enn 10 år etter at
søknaden ble sendt.
Verdens Barn har nå kun 4 registrerte søkere på Kina. Vi vil gjøre det vi kan for å gjennomføre
adopsjonene for disse søkerne, men vil ikke ta inn nye søkere.

INDIA

Verdens Barn tar for tiden ikke inn nye søkere på India.
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