Mens vi
venter…

Påsken 2018

Kjære alle dere som venter!
Påsken nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.
Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i påsken, vil vi sørge for å ha en bemanning som
sikrer saksgangen på alle land.

Stort behov for nye søkere
Thailand
Vi har svært få søkere både i den norske og utenlandske delen av adopsjonsprosessen mot Thailand.
Vi har langt færre søkere enn det antallet barn fra Thailand som vil ha behov for ny familie i Norge via
adopsjon de kommende årene.
Det er derfor stort behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra dette landet. Det er behov for
både søkere som er helt i startfasen av adopsjonsprosessen, samt søkere som er under utredning
eller er godkjent for et annet land. Det er mulighet for adopsjon av yngre barn, eldre barn og/eller
søsken. Det er ikke krav om at man må være åpen for barn med spesielle behov. Se under Thailand
nedenfor for mer informasjon.
Sør-Korea
Det er et stort behov for søkere også på Sør-Korea. I likhet med Thailand gjelder det både nye søkere
og allerede godkjente søkere.

Vi ønsker alle en riktig fin påske!
Hilsen oss i Verdens Barn
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Vil du vite mer om adopsjon?
Vi inviterer til informasjonsmøter i Oslo og Bergen!
Oslo: onsdag 4. april kl. 18 i Verdens Barn sine lokaler i Frognerveien 10
Bergen: mandag 9. april kl. 18 på Engensenteret i Teatergaten 43
Her kan du få svar på det meste du lurer på om adopsjon.
Saksbehandlere i Verdens Barn vil fortelle om adopsjonsprosessen og
situasjonen i våre samarbeidsland.
Du vil også få oppdatert informasjon om blant annet ventetider.
Møtene er uformelle, og det blir mulighet til å stille spørsmål om
adopsjonsprosessen og landene vi samarbeider med.

VELKOMMEN!
Hilsen alle oss i Verdens Barn
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THAILAND
Hittil i år har fire barn kommet fra Thailand til sin nye familie i Norge. Samtlige av disse adopteres via
HSF.
Vi har hittil i år mottatt en tildeling. Denne er via DCY.
Søknader via sentralmyndighetene (DCY)
Seks familier har sin søknad hos DCY i påvente av tildeling. Forrige tildeling var i januar 2018.
Verdens Barn kan sende inntil ni søknader til DCY hvert år. Det er pt. tre familier som er under
utredning for å sende sin søknad om adopsjon via DCY i Thailand. Vi er slik ikke i nærheten av å ha nok
søkere til å fylle denne kvoten i år. Det er meget god kapasitet til å ta imot nye søkere.
De fleste som har fått tildeling hittil, har ventet ca. tre år fra mottak av søknad hos DCY, til tildeling.
DCY signaliserte imidlertid i 2016 at ventetiden ville gå ned til ca. 2 år for nye søkere. En familie har
allerede erfart å få tildeling etter ca. 2 år.
Antatt tid fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Selve oppholdet tar vanligvis ca. 10 dager.
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.
Søknader via HSF
Forrige tildeling var i desember 2017. Åtte par er godkjent og venter på tildeling via HSF. Ytterligere
fire familier vet hvilket barn de skal adoptere. En av disse har fått reisebeskjed.
Det er svært god kapasitet til å ta imot nye søkere. Det er pt. kun fire søkerpar som er under
utredning i Norge for å adoptere at barn via HSF i Thailand.
Den familien på ventelisten mot tildeling, som har ventet lengst nå, har ventet i ca. 44 måneder fra
godkjenning i Norge.
Grunnet relativt få søkere som har søknaden sin hos HSF, er ventetiden anslått til å gå betydelig ned
for nye søkere. Vi anslår at de fleste nye søkere vil få tildeling 6-12 måneder etter godkjenning. Noen
kan oppleve å vente kortere, noen litt lengre.
Litt om ventetid til hentereise
Familiene som har vært på hentereise, eller fått reisebeskjed i år, har ventet 7- 17 måneder fra
tildeling til de måtte være i Thailand. Gjennomsnittlig ventetid i denne perioden er 11 måneder,
tilsvarende de foregående årene.
Det er vanlig med individuelle variasjoner i ventetiden fra tildeling til hentereise for adopsjoner via
HSF. Selv om variasjonene som regel er innenfor et tre-måneders perspektiv, skjer det også at det er
større gap. Man må være forberedt på at sakene ikke nødvendigvis blir behandlet i kronologisk
rekkefølge, og at noen saker kan ta kortere – eller lengre tid enn de fleste andre.
Det er for mange vanskelig å forstå at ventetiden mellom tildeling og hentereise kan ha så store
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variasjoner i enkeltsaker, som vi noen ganger ser. Søkerne selv kan bruke ulik tid på å levere inn
nødvendige dokumenter etter tildeling. Dette kan i noen saker gi utslag ventetidsmessig. Noen ganger
kan høy eller lav saksmengde/personalsituasjonen hos HSF føre til at det tar litt kortere eller lengre
tid for dem fra tid til annen å få forberedt saken og oversendt den til DCY. Begge disse leddene har en
normal variasjon på vanligvis 1-3 måneder i hver sak.
I selve saksbehandlingen hos sentralmyndighetene kan det også være mange faktorer, som på ulikt
vis spiller inn i hver enkelt sak. Som i de fleste byråkratiske prosesser kan ventetiden blant
annet variere ut fra antall saksbehandlere, hvor mange saker som er til behandling samtidig i de ulike
leddene hos sentralmyndighetene til enhver tid, samt kompleksiteten i hver enkelt sak. Noen saker er
såkalte «plankesaker», mens andre må vurderes mer individuelt og nøye. At det i noen saker kan ta
lengre tid, kan også skyldes at det er forhold i den enkeltes sak som gjør at DCY og/eller CAB har krevd
en nøyere gjennomgang, noe som skjer innimellom. Det kan også skje at de ikke er fornøyd med
enkelte dokumenter som må innhentes på nytt, eller de krever mer informasjon. Noen ganger
handler det om søkernes dokumenter, andre ganger om barnets dokumenter, eller begge deler.
Vi har samarbeidet med Thailand i snart førti år, og ikke opplevd at saker der barn er tildelt ikke går
gjennom hos CAB. Men der har alltid vært noen saker som tar lengre eller kortere tid enn andre, og
noen perioder der "alle" saker tar lengre - eller kortere tid, enn vanlig.
Antatt ventetid fra tildeling til hentereise fremover anslås fortsatt til 7-12 måneder for de fleste. Vi
ber alle fortsatt innstille seg på at de fleste mest sannsynlig vil vente 10- 12 måneder, som har vært
tilfellet for de fleste de siste årene. Unntaksvis kan det ta kortere eller lengre tid.
De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de må befinne seg i Thailand. Selve oppholdet rundt
overtakelsen tar ca. 10 dager.
Litt generell info om adopsjoner fra Thailand
Tildelinger
Vi vet at det er flere av våre søkere som nå er godt innenfor, og også noen som har ventet lengre enn,
den estimerte ventetiden for tildeling, og som derfor venter veldig på den store telefonen. Vi får
sjelden signaler fra HSF eller DCY om tildelinger før de foreligger. Som regel kommer det mer enn en
tildeling samtidig fra HSF. Via DCY kommer det noen ganger et par tildelinger samtidig, andre ganger
enkeltvis.
Vi minner om at selv om tildelingene fra både DCY og HSF ofte kommer til de som har ventet lengst,
følges ikke ventelistene slavisk. Både tekniske og personlige forhold kan spille inn i matchingen.
For de fleste søkere som har ventet lenge på tildeling, og er høyt oppe på ventelisten, er det ofte
vanskelig og sårt å få informasjon om at det har kommet tildelinger, men ikke til en selv. Dette er
forståelig. Vi kan ikke gå ut med informasjon i enkeltsaker i forhold til hvorfor dette har skjedd, av
personvernhensyn. Det vi kan si på generelt grunnlag er at selv om tildelingen er gitt til noen lenger
nede på ventelisten, er det ikke sikkert at man reelt sett er forbigått.
Barna som trenger ny familie er ikke en ensartet gruppe. Noen av barna er relativt unge, andre har
levd litt lenger. Noen har ingen spesielle anmerkninger i sin historikk og utvikling, og kan matches mot
de fleste familier. Mens andre har en eller flere faktorer ved seg eller sin historikk, som man må ta
hensyn til når ny familie skal velges.
På samme måte er ikke familiene som søker om å adoptere barn fra Thailand like heller. Regelverk og
godkjenninger tilsier at noen familier må matches mot eldre barn, noen mot yngre barn, mens andre
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kan vurderes mot begge deler, eller mot mer enn ett barn samtidig (søsken/tvillinger). Hvilke faktorer
hos barnet eller dets historikk som søkere vurderer som innenfor det de er åpne for og føler seg
trygge på å håndtere, kan også variere stort mellom de ulike søkerne.
Man kan derfor si at i ventekøene for adopsjon fra Thailand, skjuler det seg ofte flere usynlige køer,
fordi ikke alle reelt kan vurderes mot alle barna som behøver en ny familie. Når tildelinger ikke
foregår i tilsynelatende noenlunde kronologisk rekkefølge, handler det ofte om nettopp dette. At
barnet/a er eldre eller yngre enn det de som tilsynelatende blir "hoppet over" kan bli tildelt, eller at
barnet/a har faktorer i sin helse, utvikling eller historikk, som gjør at de som har ventet lengst ikke er
aktuelle (ikke er åpne for problemstillingen), eller at noen lenger nede på ventelisten vurderes som
bedre egnet. Noen søkere kan også ha personlige ressurser som gjør at de blir foretrukket for det
konkrete barnet blant flere egnede familier som ellers står relativt likt på ventelisten.
Andre ganger kan det være andre årsaker. Som nevnt tidligere skjer det også unntaksvis at en sak må
behandles i domstolen etter CAB har ferdigbehandlet saken. Dette fører til at ventetiden etter
tildeling før hentereise vil bli mye lengre enn i ordinære saker. For å sikre at den totale ventetiden for
dem dette gjelder ikke blir særlig lengre enn andre saker, forsøker man i disse sakene å tildele barnet
til en av familiene som har ventet kortest.
Unntaksvis kan også tildelingen være til en konkret familie som kanskje ikke har sin søknad i Thailand.
Dette gjelder når det blir frigitt barn til adopsjon, som alt har biologiske søsken som er adoptert til en
familie i Norge. I disse tilfellene vil familien som har adoptert det første barnet, alltid bli spurt først.
Dette skjer med ujevne mellomrom. Har ikke denne familien anledning til å takke ja, vil barnet bli
tildelt en annen familie i Norge. Mulighet for å opprettholde kontakt med den familien biologisk
søsken bor i, vil da være med som faktor i matchingen av barnet mot en familie som står på
ventelisten.
Mange glemmer også at barn vi leter etter under «barn søker foreldre», også kan dukke opp i
statistikken under tildelinger (HSF). Dette skjer gjerne noen måneder etter utlysningen, når Faglig
utvalg har behandlet saken. Familiene som melder seg for disse barna er ofte ikke blant de som har
ventet lengst – og kan også være søkere fra andre land, som ikke står på ventelisten.
Statistikk for ankomst barn i perioden 01.01.2015- 28.02.2018
Fylt
1 år
2 år
3år
4år
5 år
6 år
7 år
Gutter
3
7
2
2
0
4
0
Jenter
3
6
4
3
1
0
1

8 år
0
1

Totalt
18
19

De aller fleste barna som er adoptert fra Thailand til Norge via Verdens Barn er like underkant av to
år, til drøye fire år på tidspunkt for hentereise. Noen er litt yngre, og noen litt eldre. De siste drøye tre
årene har det ankommet 37 barn fra Thailand til adoptivforeldre i Norge. Blant disse barna var det ett
tvillingpar og to søskenpar. Ytterligere to av barna var biologisk søsken til barn allerede adoptert til
Norge.
De aller fleste som søker om å adoptere et barn fra utlandet, ønsker et friskt barn som er så lite som
mulig. Noen er åpne for eldre barn, søsken og/eller barn med helseutfordringer. Noen endrer syn på
hva man er åpen for (helse, alder på barnet, annet) i løpet av adopsjonsprosessen. Skjer dette, er det
fint om dere gir oss beskjed om det.
I utgangspunktet prøver vår samarbeidspartnere i utlandet å matche familien mot et barn som er
innenfor de forventningene og ønskene de kommende adoptivforeldrene har. De fleste barna som
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hittil har kommet fra Thailand til Norge er «friske», med normal utvikling. De fleste har hittil fått en
tildeling innenfor den aldersrammen man er godkjent for, og et barn som har god helse.
Med god helse menes innenfor hva man normalt kan forvente. Dette begrepet er relativt, og man må
være innforstått med at barnet kan ha mindre helseutfordringer som for eksempel astma, allergier,
historikk med luftveisinfeksjoner eller ørebetennelser, intoleranser, mindre mangelsykdommer,
mindre potensielle risikofaktorer knyttet til svangerskap, fødsel eller biologisk familie, osv.
Det skjer også at vi i Norge kan ha en annen oppfatning av hva som er innenfor
«normalforventningen» enn det de for eksempel har i Thailand. Det kan derfor unntaksvis skje at
søkere blir matchet med barn som i Norge går under begrepet «barn med spesielle behov», mens det
i barnets opprinnelsesland blir vurdert som et barn innenfor normal fungering. Eksempler på dette
kan være premature barn, spesielle forhold under svangerskap, eller i familiebakgrunn. Dette er i
hovedsak barn som p.t. har normalutvikling, men som kan ha en litt større risiko enn andre for å
utvikle behov for spesiell oppfølging på senere tidspunkt.
Når et barn er matchet direkte mot foreldre, må vi forespørre dem det gjelder. Noen synes en slik
henvendelse er uproblematisk, andre synes det er vanskelig. Man må da ta en vurdering på om man
har kapasitet og trygghet i forhold til å ivareta et barn med den potensielle problemstillingen det kan
medføre. Sier magefølelsen nei, er det full aksept for dette.
Ca. 27% av sakene de siste 3 årene har måttet behandles av Faglig utvalg. Ca. 2/3 av disse har vært
direkte tildelt. Et klart flertall av disse dreier seg om barn som man antok vil være 5 år eller eldre på
ankomsttidspunkt til Norge. Andre faktorer har vært premature (født før uke 34), barn født av mødre
med mentale utfordringer, og/eller barn som har opplevd flere bytter av omsorgspersoner, og/ eller
opplevd omsorgssvikt. Felles for de fleste av disse barna er at de har normal helse og utvikling på
tidspunkt for tildelingen.
Alle må være forberedt på å bli matchet med et barn opp til det som er satt som høyeste alder i
godkjenningen. Det kan også forekomme i noen tilfeller at barnet er eldre enn det aldersrammen
man er godkjent for, tilsier. Det kan skyldes at det har tatt tid fra matching til familien får vite om
tildelingen (saker via DCY), eller at vår samarbeidspartner i Thailand ikke har søkere som er godkjent
for den aldersrammen barnet er i, og man da prøver å finne en familie med annen aldersramme som
likevel kan være åpen for å adoptere dette barnet. Er kvinnelig søker godt over 40 år, må man også
være innstilt på at sannsynligheten for at barnet er tilsvarende eldre, er stor. Vi har hittil ikke opplevd
at man har fraveket ønsket om maks 40 års aldersforskjell mellom mor og barn, med mer enn ett år.
Tildeling av søskenpar og tvillinger
Erfaringsmessig ser vi at de fleste av de som blir forespurt om å adoptere søsken eller tvillinger, er
godkjent for å adoptere søsken. Er det noen som ikke har denne godkjenningen, som blir forespurt
om å adoptere søsken/tvillinger, har disse signalisert dette tydelig i sosialrapport og søknad til
thailandske myndigheter, eller gitt Verdens Barn beskjed om dette. De fleste som er godkjent for å
adoptere søsken, blir tildelt søsken eller tvillinger, men tildeling av ett barn har også forekommet. Alle
som er godkjent for ett barn, er også godkjent for å adoptere tvillinger.
Litt om adopsjon av statsløse barn
De fleste av barna som adopteres fra Thailand er thailandske statsborgere. Imidlertid forekommer det
innimellom at barn født av utenlandske statsborgere bosatt i Thailand, blir frigitt til adopsjon. De
fleste av disse barna er statsløse. De får ikke thailandsk statsborgerskap, og det er ikke søkt om/avvist
statsborgerskap fra det landet biologisk mor opprinnelig kommer fra.
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Norge er et av få land som har lovverk som muliggjør adopsjon av statsløse barn. Frem til de siste par
årene, har det likevel ikke skjedd så ofte. Det siste to årene har imidlertid nesten ¼ av de tildelte
barna vært statsløse. Vi vet ikke om denne trenden vil fortsette fremover, eller om det er en tilfeldig
opphopning.
Adopsjonsprosessen er den samme uavhengig av om barnet er thailandsk statsborger eller statsløs.
Ved utreise fra Thailand og innreise til Norge reiser barnet på engangsdokumenter utstedt av
henholdsvis thailandske og norske myndigheter, i stedet for pass. Man må reise med direktefly fra
Bangkok til Norge for å unngå eventuelle utfordringer ved andre grenseoverganger. For adopsjoner
fra Thailand, tar det ofte ca. et år fra ankomst i familien til adopsjonen er fullført i Norge. I denne
perioden kan man dessverre ikke reise ut av landet dersom barnet er statsløst (har ikke
reisedokumenter). Men ut over det er alt likt.
Annet det kan være greit å være OBS på
Vi ser at noen av barna som adopteres fra Thailand kan ha utfordringer med tannhelsen (tannråte
eller hull i en eller flere tenner). I Thailand er det er vanlig med bruk av flaske på natten til barnet er
relativt stort, og mindre fokus/kunnskap rundt god tannhelse. Vi ser at dette har bedret seg over
årene, og at sosialarbeiderne som følger opp barna har mer fokus på dette ovenfor omsorgsgiverne,
enn tidligere. Men det er fortsatt noe som forekommer innimellom.
Noen av barna som adopteres fra Thailand, kan være små i størrelsen på adopsjonstidspunktet, sett i
forhold til alder. Noe av dette kan nok ilegges biologi, at personer fra Thailand generelt sett er mindre
enn det som er vanlig her i Norge. Men noe kan nok også tilskrives noe ensidig kosthold eller andre
forhold. Dette gjelder spesielt barn som har bodd på barnehjem, men det kan også forekomme for
barn som bor i fosterhjem.

Mens vi venter…

Påskebrev fra Verdens Barn 2018

SØR-KOREA
Det har kommet hjem to barn fra Sør-Korea hittil i år. Ytterligere fire barn ventes hjem i løpet av den
neste måneden.
Gjennomsnittlig ventetid fra tildeling til hentereise i disse sakene vil ende på ca. 9 måneder. Vi
beholder nåværende estimat på ca. 9-12 måneder også for tiden framover. Det vil alltid kunne være
de som venter både kortere og lengre enn estimert.
Fire par har fått den gode nyheten om hvilket barn de skal bli foreldre til. De siste tildelingene kom i
februar. Med fortsatt få søkere beholder vi estimatet på ca. 3 til 10 måneder fra godkjenning til
tildeling. Ventetiden for de som har fått tildeling hittil i år har ligget på 6-8 måneder.
Status
Det er per i dag ca. 50 søknader på Sør-Korea, som er for få sett opp mot det antall barn som antas å
kunne bli tildelt norske familier fremover. Det er et stort behov både for nye søkere og allerede
godkjente søkere. Blant de 50 har 18 fått tildelt et barn som de venter på å få hente hjem til seg. 12
har mottatt godkjenning fra Barne-, ungdoms- og familieetaten og venter på tildeling. De som har
ventet lengst blant disse, ble godkjent i september i fjor. De resterende er under utredning.
Syv av de 18 sakene befinner seg hos domstolen. Det har blitt gjennomført rettsmøte i fire av dem, og
familiene venter nå på reisebeskjed. I de tre andre vil rettsmøte bli avholdt i løpet av april/mai.
Syv par, som fikk tildelt barn i perioden oktober 2017–februar 2018, venter på innsendelse til Ministry
of Health and Welfare (MoHW) for behandling av barnets utreisetillatelse. Fire saker ble sendt inn for
kort tid siden, og vi har blitt forespeilet at ytterligere noen saker kan bli sendt inn om ikke så lenge. De
aktuelle familiene er orientert.
Estimering av ventetid
Alle vil naturlig nok ha et ønske om en så presis tidsangivelse som mulig når det gjelder ventetid. Men
de vide estimatene reflekterer virkeligheten slik den er, og det er mange usikre variabler som påvirker
ventetiden. Det gjelder både ventetiden fra godkjenning til tildeling, og fra tildeling til hentereise.
Ventetiden frem til tildeling for det enkelte søkerpar vil avhenge av antall og hyppigheten på
tildelinger i perioden etter godkjenning, antall godkjente søkere når man selv mottar godkjenning,
samt rekkefølgen tildelingene skjer i. Hvilke barn som frigis for adopsjon i et bestemt tidsrom vil også
kunne påvirke ventetiden.
Antall tildelinger varierer fra år til år, og man vet aldri på forhånd hvor mange barn som vil ha behov
for ny familie og som kan adopteres til Norge. Man vet heller ikke hvordan tildelingene fordeler seg
på månedene. Det kan være 3-4 måneder uten tildelinger, så kan det komme 3 tildelinger to måneder
på rad og så igjen en lengre pause. Eller de kan fordele seg mer jevnt på månedene. Når tildelingene i
tillegg ikke skjer kronologisk etter godkjentdato, er det vanskelig å snevre inn et estimat.
Også ventetiden etter tildeling påvirkes av mange usikre variabler. Det eneste man vet sikkert, er hvor
mange saker som står i kø for å bli sendt inn til MoHW på tidspunktet når man selv får tildeling.
Rekkefølgen på innsendelsene vet man ikke på forhånd, og enda mer uforutsigbart er hyppigheten på
innsendelsene i perioden etter tildeling. Disse reguleres som kjent opp mot antall gjennomførte
innenlandsadopsjoner i Korea, som naturlig nok ikke følger et bestemt mønster. Også etter
innsendelse til MoHW er det store individuelle forskjeller. For noen er utreisetillatelsen klar allerede
etter ca. én måned, mens det for andre har tatt over 4 måneder. Hos domstolen har vi opplevd at det
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har tatt alt fra ca. 3–6 måneder fra saken er mottatt, til rettsmøte er gjennomført og man kan overta
omsorgen for barnet.
Nytt lovforslag
Adopsjonsarbeidet i Sør-Korea er regulert av lover og retningslinjer gitt av Ministry of Health and
Welfare. Lovgivningen har de senere årene blitt endret flere ganger med tanke på fremtidig
ratifikasjon av Haagkonvensjonen av 1993, som Sør-Korea signerte i 2013. Det er i disse dager nok et
lovforslag til behandling i Parlamentet, som omhandler organisering av arbeidet med innen- og
utenlandsadopsjon. Slik det er nå, forvaltes adopsjonsarbeidet i stor grad av
adopsjonsorganisasjonene alene. For eksempel er det slik at organisasjonene selv utreder og
godkjenner adoptivsøkere for innenlandsadopsjon, og så forsøker å finne en match blant barna de har
i sin omsorg der biologisk mor har frasagt seg foreldreansvaret. Det som nå er foreslått innebærer en
begrensning og tydeliggjøring adopsjonsorganisasjonenes rolle og ansvar. Det er blant annet foreslått
at sentralmyndighetene skal spille en aktiv rolle også i selve tildelingsarbeidet. Verdens Barn følger
situasjonen tett via våre kontakter hos Holt Children’s Services og hos myndighetene og vil holde våre
søkere oppdatert om utviklingen.
Doljanchi – feiring av barnas ettårsdag
Flere av barna som venter på å få reise til Norge har den siste tiden feiret sin ettårsdag. Barnets
første bursdag kalles for Dol, og har en spesiell betydning i koreansk kultur. Markeringen stammer fra
tiden da barnedødeligheten var høy, og der det var en stor milepæl når et barn kom seg gjennom sitt
første leveår. Under feiringen av Dol velsignes barna med ønsker om hell og lykke i fremtiden.
Markeringen omfatter fest, gaver og en spesiell seremoni kalt doljabi. Under seremoien plasseres
barnet foran en rekke symbolske elementer som f.eks. penner, bøker eller penger. I følge tradisjonen
vil et barns skjebne bli diktert av hvilken gjenstand hun eller han plukker opp. Et barn som griper
penger, vil bli velstående, mens et barn som plukker opp en penn antas å ville bli intelligent. Dol feires
gjerne på restauranter eller egne lokaler spesielt tilrettelagt slike feiringer. Men flere velger også å
feire hjemme. For barna som bor i fosterhjem i påvente av å få reise til sin nye familie i utlandet,
arrangerer Holt egne fester der barna kles opp i Hanbok og blir feiret på tradisjonelt vis.

Snart blomstrer kirsebærene!
Det nærmer seg tiden for blomstrende kirsebærtrær i Korea. Koreanerne er i likhet med japanerne
opptatt av dette vakre fenomenet, og Sør-Koreas meteorologiske institutt pleier å sende ut en egen
prognose vedrørende kirsebærtrærnes blomstring. I år er blomstringen estimert til å falle den andre
uken i april.
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SØR-AFRIKA
I 2017 kom det hjem 15 barn fra Sør-Afrika, flere enn i 2016 og 2015. Alt tyder på at vi vil ligge på
samme nivå også i 2018.
Så langt i år har det kommet ett barn hjem fra Sør-Afrika. Ytterligere to familier er i skrivende stund
på hentereise, disse kommer hjem etter påske.
Saksbehandler Helge Solberg var i februar på reise i Sør-Afrika. Hovedformålet med besøket var først
om fremst å drøfte hjelpeprosjektene våre i Sør-Afrika. Mer informasjon om disse finner du i
kommende nummer av medlemsbladet. Det ble også tid til samtaler med ABBA der vi drøftet
adopsjonssituasjonen, samt organisasjonen ProCare som følger opp mange av de biologiske mødrene.
ABBA har relativt mange barn i systemet der nå, flere enn på samme tid i fjor. Det er alltid vanskelig å
si på forhånd hvor mange av disse barna som vil bli adoptert innenlands og hvor mange som kan bli
matchet til norske familier. Imidlertid kunne Tilda bekrefte at det vil komme flere tildelinger til Norge
i tiden fremover. Som dere vet så kan vi ikke på forhånd si hvilke familier det gjelder ennå. Ettersom
tildelingene ikke skjer i rekkefølge, er det vanskelig å si noe sikkert om ventetiden for hver enkelt
familie.
Noen av barna vil være "vanlige" tildelinger, mens andre må gjennom Faglig utvalg. En stor andel av
barna som har blitt tildelt fra Sør-Afrika de siste årene måtte behandles av Faglig utvalg. Det er
hovedsakelig 2 årsaker til dette:

· Det er flere innenlandsadopsjoner. De fleste av barna som blir adoptert innenlands er små barn
uten helseanmerkninger. Det betyr at blant de som blir frigitt for utenlandsadopsjon, er andelen
med helseanmerkninger høyere.

· ABBA 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.
Dette innebærer samtidig at de får tilgang til flere opplysninger - noe som i sin tur betyr at dette
er informasjon som adoptivforeldrene også må forholde seg til. Det betyr at sakene noen ganger
må gjennom Faglig utvalg på grunn av den informasjonen.
Med andre ord: barna er ikke nødvendigvis mindre friske enn tidligere, eller mindre friske enn i andre
land. Imidlertid vet vi mer om barnas bakgrunn. Det er for eksempel svært få hittebarn (barn der
biologisk mor ikke er kjent). I slike saker ville vi ikke hatt informasjon om hvorvidt barnet er født
prematurt, eller om biologisk mor har brukt alkohol eller andre rusmidler under svangerskapet.
Det er mange som ønsker å adoptere fra Sør-Afrika. Den gjennomsnittlige ventetiden anslås nå til å
være 4,5-5 år, og flere familier har ventet i mer enn 5 år. Her er det store individuelle forskjeller.
Familier som er åpne for å adoptere barn med spesielle behov har ofte adskillig kortere ventetid,
avhengig av hvor i «køen» de er når de søker Faglig utvalg.
ABBA, og andre organisasjoner som ProCare og NorSA, samarbeider med et stort nettverk av
mødrehjem som tar seg av de biologiske mødrene både før og etter fødsel. De fleste barna bor i små
barnehjem, gjerne med 6-12 barn. Noen få barn bor også i fosterhjem. Fosterfamiliene er vanligvis
middelklassekvinner og ektepar som gjør dette frivillig, med støtte fra organisasjonens
sosialarbeidere.
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De aller fleste barna er i alderen 7-24 måneder når be blir hentet av sin nye familie.
Barna som blir frigitt for adopsjon, er ofte barn av unge mødre som av ulike grunner ikke har mulighet
til å ta seg av barnet sitt selv. En del av de biologiske mødrene er immigranter eller gjestearbeidere,
ofte fra Zimbabwe. Mange av disse jobber på vingårdene, eller som hushjelp i sørafrikanske hjem.
I Sør-Afrika var det spesielt to forhold de aller fleste sørafrikanere var svært opptatt av: om president
Jacob Zuma ville gå av, og vannsituasjonen i Cape Town.
Det har lenge vært rettet sterk kritikk mot den sittende presidenten. Zuma trakk seg under press og
gikk av den 14. februar 2018. Cyril Ramaphosa tok over som Sør-Afrikas nye president. Den 65 år
gamle Ramaphosa har inntil nå vært landets visepresident og leder for ANC. Nå skal han lede landet
fram til det holdes valg neste år.
Ramaphosa begynte sin karriere som fagforeningsleder på 1970og 80-tallet, da han også spilte en viktig rolle i kampen mot
apartheid. Senere ble han leder for ANCs delegasjon i
forhandlingene som ledet fram til de første frie valgene i SørAfrika i 1994. Noen år senere forlot han politikken. I stedet satset
han på en karriere i næringslivet, og han ble en av Afrikas rikeste
menn.
Cape Town har lenge stått i fare for å bli den første storbyen som må stenge vannforsyningen til
innbyggerne sine på grunn av vannmangel. I hele byområdet bor det over fire millioner mennesker,
og allerede har folk fått en streng rasjoneringskvote på 50 liter vann per person om dagen. Cape
Town-innbyggerne må leve etter strenge regler om vannbruk, blant annet er det ulovlig å vaske bil
eller å vanne hagen.
Det har allerede vært mye snakk om det som kalles Day Zero. Day Zero betyr ikke at det er helt tomt,
men at det er 13,5 prosent igjen i Cape Towns vannreservoarer, og byen tar da kontroll over
vanntilførselen til byen.
Vannkrisen i Cape Town har også store konsekvenser utover det at drikkevannet forsvinner.
Landbruket, med blant annet stor produksjon av frukt og vindruer, er en stor forbruker av vann.
Mange av gårdene har måttet kutte drastisk ned på vannbruken, hvilket kan føre til at mange tusen
mennesker kan miste jobbene sine.
Først ble Day Zero satt til å være i mars, senere april, men den har blitt flyttet på flere ganger. Det
skyldes at folk er blitt bedre til å spare på vannet, samt at bønder har brukt større mengder vann fra
private magasiner. I skrivende stund er datoen for Day Zero satt til 27. august i år, noe som
sannsynligvis innebærer vannkrisen vil bli unngått i år. Det regner mest i juni og juli i Cape Town, så
med normal nedbør vil vannmagasinene bli etterfylt i løpet av denne perioden.
En av grunnene til at byen sliter med vannforsyningen er en langvarig tørke. Det har ikke vært nok
regn til å etterfylle vannmagasinene, og toppnivåene blitt lavere og lavere siden 2014. I tillegg er
tilflyttingen til Cape Town stor. Byens befolkning har økt med over 30 prosent de siste 15 årene, uten
at utbygging av nye vannmagasiner har økt tilsvarende. Det er derfor overveidende sannsynlig at
tilsvarende situasjoner vil oppstå de kommende årene, og myndighetene utreder flere alternative
løsninger.
Det forventes ikke at utfordringene med vannforsyningen i Cape Town vil påvirke adopsjonsarbeidet
eller hentereiser.
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KINA
CCCWA har tildelt barn til familier med LID til og med 7. februar 2007. Vår neste familie har LID 8.
februar 2007. Ventetiden er nå over 11 år.
Verdens Barn har nå kun to registrerte søknader på Kina. Vi vil gjøre det vi kan for å gjennomføre
adopsjonene for disse søkerne, men tar ikke inn nye søkere.

INDIA

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